รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

3. วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
4. จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2555
6.4 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2555
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2557 (หลังเปิดสอน 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แบ่งตามลักษณะงานดังนี้
8.1 งานบริการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เช่น พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน พนักงานภาคพื้นดินประจาสายการบิน พนักงานโรงแรม พนักงานขาย ล่ามหรือมัคคุเทศก์
8.2 งานสนับสนุนงานบริหารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรหรือหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น ผู้แปลเอกสารหรือเจ้าหน้าที่สานักงาน
8.3 งานวิชาการ เช่น อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
9.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิปริญญา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รอง
ผู้ช่วย
อาจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

-

-

-
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รวม

3
1
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9.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
ดับ ชื่อ–สกุล
สถาบันการศึกษา
ที่ ตาแหน่งทางวิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
1. 3209800024 215
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ภาษาต่างประเทศ)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม
(2536)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
(2527)
2. 3301300030 692
M.A. (Linguistics)
Nagpur University
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
(2547)
อาจารย์
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
(2544)
3. 3300101508 281
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์
(2551)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
(2540)
4. 3301000727011
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์สาหรับการสื่อสาร)
นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์
(2551)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2547)
5. S25623 61D
ศศ.ม. (การสอนภาอังกฤษในฐานะ
Mr. Chong Yuen Nang
ภาษาต่างประเทศ)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ

ประธานคณะ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และ
เลขานุการ
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ลา เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ดับ ชื่อ–สกุล
ที่ ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
(2555)
B.A. in TEFL (Sociology)
University of Toronto, Canada
(2523)

หมายเหตุ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันผูกพันกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว และเนื่องจากประเทศไทยมีการเปิดการค้าเสรีกับประเทศอื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ยังมีประเทศในภูมิภาคอื่นเป็นจานวนมาก โดยมุ่งเปิดตลาด
ธุรกิจในเวทีโลก อันเป็นผลให้รายได้สาคัญส่วนหนึ่งมาจากการส่งสินค้าออกนอกประเทศ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยยังเป็นฐานของการลงทุนด้านต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม จากต่างประเทศ นอกจากนี้ประเทศ
ไทยยังได้ชื่อว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของธุรกิจการท่องเที่ยว ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ตลอดปีซึ่งเป็นที่มาของเงินรายได้อันมหาศาลของประเทศ และในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการเปิดเสรีทางการเคลื่อนย้ายทางแรงงานระหว่างประเทศสมาชิก
ภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ภาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารในภูมิภาคจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ในยุคของโลกไร้พรมแดนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การรับข้อมูลข่าวสารจากประเทศอื่นๆ ในโลกมีความรวดเร็วสูงมาก สิ่งที่ตามมาจากการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารคือวัฒนธรรมนั่นเอง ในโลกปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรม เป็นการเปิดประตูสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาใหม่ อันจะนาไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ
ของชาติที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้อย่างเข้าใจ และเครื่องมือในการ
รับมือกับการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมคือภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การผลิตนักศึกษา
ให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาติอย่าง
ยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
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.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษจาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในการใช้ภาษาที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการ
สื่อสาร และด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการสื่อสาร และด้านเทคโนโลยี ควบคู่
กับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระดับสากลจึงมีความสาคัญยิ่งในการถ่ายทอด
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากต่างประเทศ อันเป็นปัจจัยสาคัญ
ปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรม
วิชาอื่น
บางรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาในโปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
เลือกเรียนได้ และทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถ
เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.2 การบริหารจัดการ
13.2.1. ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ / โปรแกรมวิชา /
หลักสูตรอื่นเพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
13.2.2. สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ
ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ / โปรแกรมวิชา / หลักสูตรอื่น
13.2.3. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พร้อมใฝุรู้ คู่คุณธรรม และ
จิตสานึกในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารระดับสากล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากต่างประเทศ อันเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และ
การนาพาประเทศไปสู่สากล
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้
13.1 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่
13.2 มีความสามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพและการจัดการผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
13.4 มีความสามารถในการเป็นผู้นาและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.5 มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนาปรับปรุงแผนการพัฒนายุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาหลักสูตร คาดว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้
2.1 แผนการ
พัฒนา
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
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2.1 แผนการ
พัฒนา
เปลี่ยนแปลง

2. ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

2.2 กลยุทธ์
4. ติดตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ต่อบัณฑิต
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจากแนว
ปฏิบัติที่ดี (best practice) สู่การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
ในแผนการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาที่กาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
6. จานวนรายวิชาที่ใช้การประเมิน ผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ปรับปรุงวิธีการ 1. เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับวิธีการวัดและ
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์
วัดและ การ
ประเมินผลสาหรับอาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
ประเมินผล
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและประเมินผล
ข้อสอบในทุกรายวิชา
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
3. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ 4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
รายวิชา
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6. จานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัด
และประเมินผล
4. ส่งเสริมการ
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
บรรลุมาตรฐานผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ตาม
การเรียนรู้ทุกด้าน ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้
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2.1 แผนการ
พัฒนา
เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2549
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2549
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2

.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1. นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน และยังไม่สามารถสื่อสาร
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียน
ภาษาอังกฤษ
2

.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจานวนเหมาะสมกับผู้เรียน
2.4.2 กาหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
- ปีละ 35 คน
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 2
35
35
35
ชั้นปีที่ 3
35
35
ชั้นปีที่ 4
35
รวมจานวนนักศึกษา
35
70
105
140
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

2559
35
35
35
35
140
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณ
ใช้งบประมาณของโปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
งบประมาณประจาปี
รายการ
งบดาเนินงาน
- หมวดค่าตอบแทน
- หมวดค่าใช้สอย
- หมวดค่าวัสดุ
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- หมวดครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2555
466,200
207,400
103,600
181,300
25,900

2556
932,400
310,800
207,200
362,600
51,800

2557
1,398,600
465,600
310,800
543,900
77,700

2558
1,864,800
621,600
414,400
725,200
103,600

2559
1,864,800
621,600
414,400
725,200
103,600

51,800

103,600

207,400

207,200

207,200

518,000

1,036,000

1,554,000

2,072,000

2,072,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร
14,800 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบในชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2
.8.2 การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ดาเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เข้าสู่
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาไม่เกิน
8 ปีการศึกษา
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
126
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9-12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3-6
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มการบริหารจัดการ
3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
18
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจาวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขประจาวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข 0 เป็นเลขของ
หมวดวิชา
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 2-3 หมายถึง กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลข 01 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
เลข 02 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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เลข 03 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลข 04 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลข 05 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 4-6 หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ
เลขประจาวิชาในหลักสูตร คือ 207 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเลข 6
หลัก มีความหมายดังนี้
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 1-3 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ 207
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 1
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 2
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 3
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 4
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาพื้นฐาน
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Language Skills)
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านภาษาศาสตร์ (Linguistics)
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านวรรณคดี (Literature)
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านวัฒนธรรม (Culture)
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes)
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(English for Tourism and Hotel)
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านการสอน (Teaching)
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience)
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ การสัมมนา การวิจัย
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 6 หมายถึง ลาดับของวิชาในกลุ่มย่อย

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษา
เรียน
9-12 หน่วยกิต
1.1 บังคับ
9 หน่วยกิต
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) หน่วยกิต
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6) หน่วยกิต
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6) หน่วยกิต
1.2 เลือก
0-3 หน่วยกิต
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) หน่วยกิต
001005 ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6) หน่วยกิต
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) หน่วยกิต
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
001008 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรียน
6-9 หน่วยกิต
2.1 บังคับ
6 หน่วยกิต
002001 วิถีแห่งชีวิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
002002 ท้องถิ่นไทย
3(3-0-6) หน่วยกิต
2.2 เลือก
0-3 หน่วยกิต
002003 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรียน
3-6 หน่วยกิต
3.1 บังคับ
3 หน่วยกิต
003001 การเป็นพลเมือง
3(3-0-6) หน่วยกิต
3.2 เลือก
0-3 หน่วยกิต
003002 สังคมโลกอนาคต
3(3-0-6) หน่วยกิต
003003 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6) หน่วยกิต
003004 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6) หน่วยกิต
003005 กฎหมายในการดารงชีวิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3(3-0-6) หน่วยกิต
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรียน 6-9 หน่วยกิต
4.1 บังคับ
6 หน่วยกิต
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5) หน่วยกิต
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
3(3-0-6) หน่วยกิต
4.2 เลือก
0-3 หน่วยกิต
004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย
3(2-2-5) หน่วยกิต
004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6) หน่วยกิต
แห่งชีวิต
004005 อาหารเพื่อชีวิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
เรียน
3 หน่วยกิต
5.1 เลือก
3 หน่วยกิต
005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
3(3-0-6) หน่วยกิต
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เรียนไม่น้อยกว่า
1. บังคับวิชาเอก
เรียนไม่น้อยกว่า
207111 การฟังและพูด 1
207112 การฟังและพูด 2
207113 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
207114 การเขียนอนุเฉท
207121 โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
207211 การเขียนเชิงวิชาการ 3
207214 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3
207221 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
207231 วรรณคดีเบื้องต้น 3
207241 วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
207122 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
207212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
207213 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
207222 สัทศาสตร์เพื่อการใช้

90
66
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0–6)
3(3-0-6)
(3-0–6)
(3-0–6)
3(3-0-6)
(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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207311 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
207313 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
207316 การแปลเบื้องต้น
207322 วากยสัมพันธ์อังกฤษ
207324 สรวิทยา
207333 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
207334 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
207352 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
2. เลือกวิชาเอก
เรียนไม่น้อยกว่า
207312 การฟังและพูดขั้นสูง
207315 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
207317 การแปลเฉพาะกิจ
207321 การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห์
207342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมไทย
207361 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
207363 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
207491 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษ
207392 โครงงานเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 3
207431 วรรณคดีอเมริกัน
207432 วรรณคดีอังกฤษ
207441 การแปลแบบล่าม 3(3207471 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
207494 การศึกษาและอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนไม่น้อยกว่า
207381 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
207481 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 5
207483 สหกิจศึกษา 6(

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
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หน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
(2-2-5) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(0-250-0) หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1(0-45-0) หน่วยกิต
(0-450-0) หน่วยกิต
0-640-0) หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

16
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชาภาษา
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชาภาษา

เฉพาะ

207111 การฟังและพูด 1
207113 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
207121 โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(14-2-29)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชาภาษา
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

เฉพาะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207112 การฟังและพูด 2
207114 การเขียนอนุเฉท
207122 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0–6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
207214 การอ่านเชิงวิเคราะห์
207221 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
207231 วรรณคดีเบื้องต้น
XXXXXX

รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 (18-0-18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
XXXXXX วิชาบังคับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

เฉพาะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207211 การเขียนเชิงวิชาการ
207241 วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
XXXXXX เอกเลือก (1)
207222 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
18(X-X-X)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

207212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
207313 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
207316 การแปลเบื้องต้น
207322 วากยสัมพันธ์อังกฤษ
207324 สรวิทยา
207333 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
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)
21(21-0-42)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
207213 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
207311 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
207334 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
207352 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
XXXXXX เอกเลือก (2)
XXXXXX เอกเลือก (3)
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(3-0–6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18(X-X-X)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXX เอกเลือก (4)
XXXXXX เอกเลือก (5)
XXXXXX เอกเลือก (6)

207381 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
เลือกเสรี

XXXXXX

รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
1(0-45-0)
3(3-0-6)
13 (X-X-X)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
207481 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ หรือ
207483 สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
5 (0-450-0)
6 (3-640-0)
5(450) หรือ 6(640)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
001001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
ความสาคัญของภาษาไทยในฐาน
ะเป็นเครื่องมือสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
กระบวนการพัฒนาด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทย ในการสื่อสาร ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
001002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication I)
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การฟัง
ข้อความสั้น ๆ การออกเสียงในระดับคา วลี และประโยค การอ่านปูายประกาศ แบบฟอร์ม ใบสมัคร
ฉลากสินค้าต่าง ๆ การเขียนข้อความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ์ และการจดบันทึก
001003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication II)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การฟังและ
การพูด แสดงความคิดเห็นประกอบ การอ่านจับใจความสาคัญในระดับย่อ หน้า การ เขียนอธิบาย
เกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที่
001004

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Occupational Purposes)
ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารสาหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ
บุคคล และโอกาส การนาเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ์และ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสาหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย
001005

ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Aesthetics of Thai Language)
ความสาคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทางภาษา
การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
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001006

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(English for Occupational Purposes)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารสาหรับงานอาชีพ อย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ
บุคคล และโอกาส การนาเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความ เกี่ยวกับ งานอาชีพ
การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การ โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
001007

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Chinese)
ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีน กลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การอ่านออกเสียง
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีนเบื้องต้น
001008

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
(Foundation Japanese)
คาศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน
ชีวิตประจาวัน
001009

ภาษาเขมรพื้นฐาน
(Foundation Cambodian)
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ในชีวิตประจาวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา

3(3-0-6)
และการสนทนาที่ใช้ใน

3(3-0-6)
การสนทนา

001010

ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Hindi)
การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท์
สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจาวัน
001011

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
(Foundation French)
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)
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001012

ภาษาลาวพื้นฐาน
(Foundation Lao)
ระดับเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ รูปประโยคพื้นฐาน ถ้อยคา สานวนที่ใช้ในการสื่อสาร
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
002001
วิถีแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Way of Life)
ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปูาหมายของชีวิต
หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดารงชีวิต การดารงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมี
สันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระทา และมาตรฐานทางจริยธรรม
002002

ท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Studies)
ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นต่าง ๆ
ในประเทศไทย ความสาคัญ คุณค่า และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสาคัญ
ของท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช
002003

จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การรู้จักและพัฒนาตนเอง
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็นหมู่คณะ และการดาเนินชีวิตให้มีความสุข
002004

มนุษย์กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6)
(Man and Aesthetics)
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทางสุนทรีย์
ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม
การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
003001
การเป็นพลเมือง
3(3-0-6)
(Citizenship)
ความหมายและความสาคัญการเป็นพลเมือง
ไทย และพลเมืองโลก การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบ ความสาคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
003002

สังคมโลกอนาคต
3(3-0-6)
(Futurology of Global Society)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโน้ม
ความเป็นไปได้ของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม
ความพร้อม สาหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต
003003

มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilization)
การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรม
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์อารยธรรม ในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา
003004

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
หลักการ ที่มา และความสาคัญ ของการรวมกลุ่มประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม กระบวนทัศน์ เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศต่างๆ
ในอาเซียน การเจรจาและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและข้อตกลงต่างๆ
ศักยภาพ ความเข้มแข็งและความ พร้อมของอาเซียนในการก้าวสู่เวทีโลก
003005

กฎหมายในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด
ครอบครัว และมรดก การกระทาความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย
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003006

แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3(3-0-6)
(Self-Access Learning and Resource)
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ
การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บ
และค้น คืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทารายการ
บรรณานุกรมและการอ้างอิง
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
004001
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Technology)
ทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์สานักงาน การใช้คอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้าน
สารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
004002

การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
(System Thinking and Decision Making)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล
การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
004003

3(3-0-6)

การส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
(Health Promotion and Exercise)
การส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัยต่าง ๆ แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง
4 มิ ติ คือ กาย ใจ สังคม
และปัญญา การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการ
ความเครียด ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกกาลังกาย การฝึกปฏิบัติการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬา
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004004

สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Environment and Energy for Sustainable Living)
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงาน
ที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทาง
ปูองกันแก้ไข
004005

อาหารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Food for Life)
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดาริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม
และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การทาแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ
004006

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Technology in Daily Life)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟูาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
หลักการทางาน
เบื้องต้นและการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน
ภายในสถานที่ทางาน คอมพิวเตอร์
เครื่องยนต์ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม
5. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
005001
การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Entrepreneurship)
แนวคิดพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด
ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การบริการ
การเงินและบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะ
การเป็นผู้นายุคโลกาภิวัฒน์ ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารองค์กร การทางานเป็นทีม
005002

เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
3(3-0-6)
(Economy and Living)
วิวัฒนาการของโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
การจัดการทรัพยากร
การบริโภค การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
และแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคม
ปัจจุบัน
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005003

การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน
3(3-0-6)
(Self-Management for Work Development)
แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทางาน การตั้งเปูาหมาย
ในการทางาน การจัดการอุปสรรคในการทางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
การสร้างความเชื่อมั่น
ในตนเอง เทคนิควิธีในการทางานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล และวิธีการ
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. บังคับวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
207111
การฟังและพูด 1
3(2-2-5)
(Listening and Speaking 1)
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยพูดบทสนทนา ที่เหมาะสมในสถานการณ์ประจาวัน การเชื่อมโยง
บทสนทนาเพื่อใช้ในการรับและแยกแยะข้อมูล รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและลักษณะองค์ประกอบ
ในภาษาพูด เช่น การเชื่อมเสียง การกลืนเสียง การออกเสียงหนักเบา และทานองเสียงในระดับของคา
วลี ประโยคและบทสนทนาสั้นๆ
207112

การฟังและพูด 2
3(2-2-5)
(Listening and Speaking 2)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 207111 การฟังและพูด 1
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการให้และรับข้อมูลในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอาชีพและการทางาน
เช่น การนาเสนอ การให้สัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การฟังและจดบันทึก เป็นต้น
207113

การอ่านเพื่อความเข้าใจ
3(3-0-6)
(Reading Comprehension)
การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่าน เช่น การอ่านแบบกวาดสายตา และการอ่านแบบจับความ
เพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่อ่านจากสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย และบทอ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
207114

การเขียนอนุเฉท
3(3-0-6)
(Paragraph Writing)
การใช้กระบวนการเขียนข้อความในระดับย่อหน้า โครงสร้างและรูปแบบของย่อหน้าประเภท
ต่าง ๆ เช่น การเขียนเพื่อแจกแจงรายละเอียด (listing) การเขียนอธิบายลาดับขั้นตอน (process) การ
เขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (comparison and contrast) และการเขียนเพื่อแสดง
เหตุและผล (cause and effect) โดยมีการเชื่อมข้อความและลาดับความคิดอย่างเหมาะสม
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207121

โครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Fundamental English Structures)
โครงสร้างภาษาอังกฤษ เน้นประเภทของคา การเรียงลาดับคา ชนิดและรูปแบบพื้นฐานของ
ประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้โครงสร้างต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
207211

การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Writing)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 207114 การเขียนอนุเฉท
การเขียนสรุปความ เขียนถอดความ จัดลาดับความคิด เขียนอ้างอิง เขียนเรียงความ เขียน
รายงานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
207214

การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Interpretative Reading)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 207113 การเขียนเพื่อความเข้าใจ
การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านเพื่อตีความ วิเคราะห์ และเข้าใจความหมายตรงและ
ความหมายโดยนัย และเจตคติของผู้เขียน
207221

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Linguistics)
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ เช่น ความเป็นมา ทฤษฎี ระบบเสียง ระบบหน่วยคา ระบบคา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประโยค ระบบความหมาย คาศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน คาปรากฏ
ร่วมจาเพาะ รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
207231

วรรณคดีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Literature)
ประเภทของวรรณกรรม ศัพท์เฉพาะทางวรรณคดี และองค์ประกอบของวรรณกรรมประเภท
ต่างๆ ตัวอย่างวรรณคดีหลากหลายประเภท เข้าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อวรรณคดีประเภท
ต่างๆ
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207241

วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Western Culture in English Communication)
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ลักษณะทางวัฒนธรรมตะวันตก
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยภาษาพูดและภาษาท่าทาง พฤติกรรมทางสังคม ค่านิยม ธรรมเนียม
ปฏิบัติและประเพณีของผู้คนในสังคมตะวันตก
207122

โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Structure and Usage)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207121 โครงสร้างพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษในโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน อนุประโยคและวลีประเภท
ต่างๆ มุ่งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา นาไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
207212

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
3(3-0-6)
(Critical Reading in English)
อ่านบทอ่านเชิงวิพาก
ษ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อระบุความ
คิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน ฝึกอ่านเชิงวิพากษ์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ
207213

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
3(3-0-6)
(Critical Writing in English)
เขียนเชิงวิพากย์แบบต่างๆ จากเอกสาร ทั้งสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อระบุความ
คิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน ฝึกเขียนเชิงวิพากษ์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ
207222

สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(3-0-6)
(Practical English Phonetics)
ความรู้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์ การออกเสียงสระ พยัญชนะ สัทอักษรการถอดเสียง คู่เทียบ
เสียง การเน้นคาและทานองเสียง วิเคราะห์การออกเสียงและปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
คนไทย
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207311

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
(Public Speaking in English)
หลักการของการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การกล่าวเปิด /
ปิดงาน การเป็นพิธีกร การนาเสนอรายงาน โดยเน้นไปที่หลักการเปล่งเสียง จังหวะ ระดับเสียงที่
หลากหลาย และการเว้นจังหวะ
207313

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
3(3-0-6)
(Learning English through Drama)
การใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงทั้งในบทพูด (monologue) บทสนทนา (dialogue) บท
ละครสั้น (skits) รวมทั้งการใช้ภาษาในการเขียนบทละคร การพัฒนาการพูด แสดงออกทางภาษาโดย
แสดงอารมณ์ การใช้วัจนภาษา (verbal language) และอวัจนภาษา (non-verbal language) ที่
สะท้อนความรู้สึกตามบทบาทและสถานการณ์ที่หลากหลาย
207316

การแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Translation)
หลักการแปลเบื้องต้นและทักษะการแปลอย่างเป็นระบบ การแปลข้อความในระดับประโยค
และข้อความสั้น ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เน้นการเลือกใช้ถ้อยคาสานวนที่เหมาะสมและ
ถูกต้อง
207322

วากยสัมพันธ์อังกฤษ
3(3-0-6)
(English Syntax)
การวิเคราะห์ระบบประโยคภาษาอังกฤษ ทฤษฎี องค์ประกอบของประโยค ส่วนประชิด
ประโยค (Constituents) โครงสร้างวลี (Phrase structure) โครงสร้างประโยคพื้นผิว (Surface
structure) และโครงสร้างประโยคส่วนลึก (Deep structure) ความหมายของประโยคหลายนัย
(Ambiguous sentences)
207324

สรวิทยา
3(3-0-6)
(Phonology)
คานิยามของสรวิทยา ระบบเสียง โครงสร้างทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ หลักการออกเสียง
เช่นการกลมกลืนเสียง และการเน้นคา สัทสัมพันธลักษณ์ในคาพูดจริง
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207333

ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Prose Selections)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207231 วรรณคดีเบื้องต้น
วิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและบท
ประพันธ์ร่วมสมัย ได้แก่ ข้อความจากสุนทรพจน์ บทความ นวนิยาย การสอนทักษะในการอ่าน
207334

ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Poetry Selections)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207231 วรรณคดีเบื้องต้น
วิเคราะห์วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและบท
ประพันธ์ร่วมสมัย โดยเน้นภาษาและรูปแบบในการประพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การประพันธ์
และการประเมินค่าของวรรณกรรม
207352

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(Mass Media English)
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิม พ์และบทอ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
207312
การฟังและพูดขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Listening and Speaking)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207112 การฟังและพูด 2
ฝึกการสื่อสารในภาษาอังกฤษโดยเน้นการพูดในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
และการให้ข้อมูล โดยเน้นองค์ประกอบของภาษาพูดในสถานการณ์จริงที่มีคาศัพท์และโครงสร้างที่
ซับซ้อน
207315

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Writing)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207114 การเขียนอนุเฉท
การเลือกใช้คาศัพท์ โครงสร้างทางภาษา
การถ่ายทอดความรู้สึกเป็นภาษาเขียนทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ได้แก่ การเขียนสโลแกน บทกลอน เรียงความ บทความ และเรื่องสั้น
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207317

การแปลเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
(Translation for Specific Purposes)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207316 การแปลเบื้องต้น
การแปลข้อความ เนื้อหา ที่มีโครงสร้างภาษาซับซ้อน จากแหล่งข้อมูลเฉพาะทางเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
207321

การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Analytical Study of Text)
ข้อความหลากหลาย
ในภาษาเขียนและการถอดความจากภาษาพูด เพื่อให้เข้าใจการสื่อ
ความหมายของข้อความในระดับที่ยาวกว่าประโยค การใช้คาสันธาน คาเชื่อม ตัวบ่งชี้สัมพันธสาร
คาสรรพนาม และคาอ้างอิง ศึกษาการอนุมานและความหมายโดยนัยในข้อความและวิธีใช้สร้าง
ความหมายโดยนัย ศึกษาความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของสารในการพูดและการเขียน
207342

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมไทย
(English for Thai Cultural Studies)
คาศัพท์ โครงสร้าง และสานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนไทย

3(3-0-6)

207361

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
(English for Hotel Business)
ภาษา คาศัพท์เฉพาะและสานวนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรมและแผนกต่างๆในโรงแรม โดยเน้นภาษา
ที่ใช้ในการต้อนรับแขก ให้ข้อมูล และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
207363

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
3(3-0-6)
(English for Domestic Tourism)
ภาษาอังกฤษและคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศรวมทั้ง
ประวัติความเป็นมา และการจัดนาเที่ยวให้ชาวต่างชาติ การเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่จริง
207391

การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Independent Studies)
ทักษะวิธีการในการทาวิจัยเบื้องต้น และหลักการในการเลือกหัวข้อศึกษานามาประยุกต์ใช้ในการ
ทาโครงงานตามหัวข้อที่สนใจศึกษาอย่างเป็นอิสระแล้วนาเสนอผลงาน
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207392

โครงงานเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Language Development Project)
รูปแบบการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกิจกรรม การะบวน
การออกแบบโครงงานกิจกรรม การเตรียมงาน จัดการ และประเมินผลการดาเนินงาน
207431

วรรณคดีอเมริกัน
3(3-0-6)
(American Literature)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207231 วรรณคดีเบื้องต้น
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกัน จากยุคเริ่มต้น จนถึงยุคโรแมนติก (1616-1685) ศึกษา
ตัวอย่างวรรณกรรมและบทกวีของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง โดยเน้นเรื่องประวัติในอดีตและลักษณะของ
ภาษาวรรณคดี
207432

วรรณคดีองั กฤษ
3(3-0-6)
(English Literature)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207231 วรรณคดีเบื้องต้น
ค้นคว้าวรรณคดีอังกฤษตั้งแต่ยุคกลางถึงยุคโรแมนติก โดยมุ่งเน้นการศึกษาภาพรวมและอิทธิพลที่
ส่งผลให้เกิดงานวรรณกรรมของสองยุค ศึกษาตัวอย่างวรรณกรรมของนักประพันธ์ที่มีชื่อของยุค
207441

การแปลแบบล่าม
3(3-0-6)
(Spontaneous Translation)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207317 การแปลเฉพาะกิจ
หลักการ และขั้นตอนในการแปลแบบล่ามทั้งจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย
แปลแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาพูดที่เหมาะกับการแปลแบบล่าม การฝึกฝนทักษะในการแปลในสถานการณ์สมมุติจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
207471

ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(3-0-6)
(English for Standardized Tests)
ชนิด และรูปแบบของแบบทดสอบมาตรฐาน โครงสร้าง หลักการและเทคนิคในการทาแบบ
ทดสอบมาตรฐานแบบต่างๆ
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207493

การศึกษาและอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
3(250-0)
(Study and Training Abroad)
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ โดยระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ การศึกษาภาษาเน้นเรื่องของวัฒนธรรมไป
ด้วย
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
207381
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
1(0-45-0)
(Preparation for Professional Experience in English)
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เกี่ยวกับลักษณะของงานและ
โอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
ศึกษาดูงานและจัดสัมมนาเพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม
207481

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
5(0-450-0)
(Field Experience in English)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207381 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ณ สถานประกอบการที่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ นาเสนอ
ผลงานและรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกงานแล้ว
207483

สหกิจศึกษา
6(0-640-0)
(Co-operative Education)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 207381 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ
การ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐหรือ ภาคเอกชนโดยบูรณาการความรู้ที่
ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงาจริง เสมือนเป็นพนักงานของ
องค์กร จัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนาเสนอ
โครงการตามคาแนะนาของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์
ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์
3
.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ภาระงานสอน
ชื่อ–สกุล
รหัสวิชา:จานวนชั่วโมงต่อ
ลาดับ
ผลงานทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
สัปดาห์
ที่
ชื่อตารา งานวิจัย
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
ปัจจุบัน ในหลักสูตร
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา
1 3209800024 XXX
155221:3 207222:3
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
เอกสารประกอบการ
207311:3
อาจารย์
สอนวิชา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ วากยสัมพันธ์
ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม (2536)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
(2527)
2 33013000306XXX
155333:3 207334:3
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
เอกสารประกอบการ
207222:3
อาจารย์
สอนวิชาการแปล
M.A. (Linguistics)
Nagpur University, India(2547)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(2544)
3 3300101508 XXX
เอกสารประกอบการ 155212:3 207113:3
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
สอนวิชาโครงสร้าง
207214:3
อาจารย์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2551)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา(2540)
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา
4 3301000727011
นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์สาหรับการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2547)
5 S25623 XXX
ศศ.ม. (การสอนภาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(2555)
B.A. in TEFL (Sociology)
University of Toronto, Canada
(2523)
3.2.2 อาจารย์ประจา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
1 นายธวัศชา เดชสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ed.D. (Applied Linguistics)
La Trobe University
(2543)

ภาระงานสอน
รหัสวิชา:จานวนชั่วโมงต่อ
ผลงานทางวิชาการ
สัปดาห์
ชื่อตารา งานวิจัย
ปัจจุบัน ในหลักสูตร
155121:3

207121:3
207122:3

เอกสารประกอบการ 155112:3
สอนวิชาการฟังและ
พูด2

207311:3
207313:3

เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาศาสตร์
เบื้องต้น

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

207111 การฟังและพูด 1
207222 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2 นายประหยัด ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด.(การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(2543)
3 นางสายสุนีย์ เติมสินสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2549)
4 นางเฉลิมศรี จอกทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ed.D. (Curriculum and
Instruction)
West Virginia University
(2544)
5 นายธนชาติ หล่อนกลาง
อาจารย์
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2551)
6 นางสุชาวดี โหมกลาง
อาจารย์
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2554)

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207121 โครงสร้างพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษ
207122 โครงสร้างและการใช้
ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207211 การเขียนเชิงวิชาการ
207471 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207211 การเขียนเชิงวิชาการ
207315 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
วัฒนธรรมไทย
207363 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207322 วากยสัมพันธ์อังกฤษ
207231 วรรณคดีเบื้องต้น
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
7 นางบุหงา คณาวรงค์
อาจารย์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(2536)
8 นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ
อยุธยา
อาจารย์
M.A. (English Language
Teaching)
Assumption University
(2546)
9 นายธีรเมธ สีโท
อาจารย์
M.A. (Tourism
Administration)
The George Washington
University
(2537)
10 นายชญาวิน หนูพงษ์
อาจารย์
ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษา
และธุรกิจ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
(2550)

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207221 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
207222 สัทศาสตร์เพื่อการใช้

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207311 การพูดภาษาอังกฤษในที่
ชุมชน
207315 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207317 การแปลเฉพาะกิจ
207441 การแปลแบบล่าม

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207231 วรรณคดีเบื้องต้น
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
11 นายประพิษ พุทธิชาติ
อาจารย์
M.A. (English)
Dr. Babasaheb Ambedkar
Marathwada University
(2544)
12 นางสาวเปรมกมล สถิตเดช
กุญชร
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์สาหรับการ
สื่อสาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2551)
13 นางชมพัณ ปาละโค
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2548)
14 นางสาววริศรา ยางกลาง
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2551)

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207334 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207231 วรรณคดีเบื้องต้น

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
วัฒนธรรมไทย
207494 การศึกษาและอบรม
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207324 สรวิทยา
207432 วรรณคดีอังกฤษ
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
15 นางสาวกิติสุดา ปานกุล
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2548)
16 นายจิตติพงษ์ มีมั่งคั่ง
อาจารย์
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2553)
17 นายธนเศรษฐ ชะวางกลาง
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2550)
18 นางลาวัลย์ ศิริศรีมังกร
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2550)
19 นายจตุพล ภู่ละกอ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2552)

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207352 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารมวลชน
207361 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
โรงแรม

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207113 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
207441 การแปลแบบล่าม

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207311 การพูดภาษาอังกฤษในที่
ชุมชน
207342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
วัฒนธรรมไทย

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207313 การเรียนภาษาอังกฤษด้วย
การแสดง
207316 การแปลเบื้องต้น

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207113 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
207114 การเขียนอนุเฉท
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
20 Mr.James Patterson
Turnbull
อาจารย์
B.A. (Marketing and
Business)
The University of Edinburgh
(2543)
21 นางสาวกัณชลิดา จงอุตส่าห์
อาจารย์
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2544)
22 นางพิชญาภา ชะวางกลาง
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2551)
23 นางสาวกมลลดา รักษาทรัพย์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2553)

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207111 การฟังและพูด 1
207112 การฟังและพูด 2

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207113 การอ่านเพื่อความเข้าใจ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207363 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207241 วัฒนธรรมตะวันตกกับการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
207361 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
โรงแรม
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
24 นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
อาจารย์
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
เอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
(2553)
25 นางสาวสุพิชญา วงษ์คาสาย
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2552)
26 นายสุวัฒน์ ช่างเหล็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(2536)
27 นายพิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2548)

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207211 การเขียนเชิงวิชาการ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207114 การเขียนอนุเฉท

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207231 วรรณคดีเบื้องต้น

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207363 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
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เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ชื่อ–สกุล
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
28 นางดวงพร หนูพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์การ
สอนภาษาอังกฤษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2521)
29 นายศักดิ์ดา นาสองสี
อาจารย์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม

สังกัด
โปรแกรมวิชา คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207361 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
โรงแรม

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

207316 การแปลเบื้องต้น

(2536)
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
ที่
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
1
นางสาวคมขา ศิลปะชัย
อาจารย์
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาศิลปากร
(2514)

สังกัดหน่วยงาน

ข้าราชการบานาญ

รหัสชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
207315 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
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ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
ที่
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2
นางสมทรง บัวลาไย
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(2518)

สังกัดหน่วยงาน

ข้าราชการบานาญ

รหัสชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
207317 การแปลเฉพาะกิจ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสาขาภาษาอังกฤษ โดยมีประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์
ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทีใ่ ห้ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการ
คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการ
ทางานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้
4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ IT ได้เหมาะสมกับระดับ
การทางาน
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่าภาค
เรียนละ 15 สัปดาห์
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5
.1 คาอธิบายโดยย่อ
- ไม่มี
5
.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
- ไม่มี
5.3 ช่วงเวลา
- ไม่มี
5.4 จานวนหน่วยกิต
- ไม่มี
5.5 การเตรียมการ
- ไม่มี
5.6 กระบวนการประเมินผล
- ไม่มี
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 ทางกาย
- การแต่งกายที่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา
- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน
- ใช้ท่าทางประกอบสื่อสารอย่างเหมาะสม
- ฝึกแสดงท่าทางประกอบการสื่อสาร
- มีบุคลิกภาพที่สง่างามคล่องแคล่ว
- บรรจุคาสอนในรายวิชา
- เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา
- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน
1.2 ทางวาจา
- ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา
- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ
- รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์
- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยสมมุติสถานการณ์
- มีความสามารถในการอธิบายหรือเรียนรู้ความ
- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่องสื่อสาร
เหมาะสมควรในการพูดกับบุคคลทุกระดับ
- ฝึกโดยใช้บทบาทในห้องเรียน
- เรียนรู้วัฒนธรรมการใช้น้าเสียงที่เหมาะสมกับ
- ฝึกภาษาในสถานการณ์จริง
สถานการณ์
1.3 ทางใจ
- มีน้าใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยภาษา
- บรรจุในรายวิชา
- เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- สอนในรายวิชา
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
- เชิญวิทยากรที่ประสบความสาเร็จในงาน
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.4 ศักยภาพอื่น
- แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต
- ตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
- ประยุกต์ความรู้ไปปฏิบัติจริงได้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
วิชาการใช้ภาษามาบรรยาย
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา
- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดผลการเรียนรู้
(Learning Outcome) 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีจิตอาสา เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
4. มีวินัย เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. มีสานึกในความเป็นไทย และแสดงออกถึงความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
2. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
3. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสนใจ ใฝุรู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
5. มีความรู้ และซาบซึ้งในคุณค่าและศิลปวัฒนธรรม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ
2. มีความสามารถในการประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และใช้ข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหา
3. มีการให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
2. มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและบทบาทผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
3. เคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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4. มีจิตสาธารณะ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
5. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความ และนาเสนอข้อมูลในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
3. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถเลือกใช้รูปแบบในการนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
001005 ความงดงามทางภาษาไทย
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
อาชีพ
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
001008 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคคลและความรับผิดชอบ
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2.2 แผนที่ ฯ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002001 วิถีแห่งชีวิต
002002 ท้องถิ่นไทย
002003 จิตวิทยาเพื่อการดาเนิน
ชีวิต
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003001 การเป็นพลเมือง
003002 สังคมโลกอนาคต
003003 มนุษย์กับอารยธรรม
003004 อาเซียนศึกษา
003005 กฎหมายในการดารงชีวิต
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคคลและความรับผิดชอบ
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2.2 แผนที่ ฯ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ


004002 การคิดเชิงระบบและการ


ตัดสินใจ
004003 การส่งเสริมสุขภาพและ


การออกกาลังกาย
004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน


เพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต
004005 อาหารเพื่อชีวิต


004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน  
กลุ่มการบริหารจัดการ
005001 การเป็นผู้ประกอบการ


สมัยใหม่
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต


005003 การจัดการตนเองเพื่อ


การพัฒนางาน
 ความรับผิดชอบหลัก

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคคลและความรับผิดชอบ

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



























































































































































































































































































































































































 ความรับผิดชอบรอง
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะ กาหนดผลการเรียนรู้
Learning Outcome (LO) 5 ด้าน ดังนี้
กลยุทธ์การประเมินผลการ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
1.1 สอนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สังเกตการแสดงพฤติกรรม
สามารถจัดการปัญหาด้าน
สอดแทรกในบทเรียนวิชา
ของผู้เรียนโดยผู้สอน
จริยธรรม และความขัดแย้ง
เฉพาะ
1.2 กาหนดหัวข้อทางคุณธรรม
ระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ 1.2 สอนโดยใช้กรณีศึกษาและ
จริยธรรมให้พูดแสดงออก
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
อภิปรายร่วมกัน
1.3 ผลการประเมินจากการ
ทางด้านธุรกิจ
1.3 การบรรยายพิเศษโดยผู้มี
ฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียน
1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและ
ประสบการณ์หรือพระใน
เข้าฝึกงาน
แสดงออกซึ่งคุณธรรมและ
ศาสนาต่าง ๆ
1.4 สร้างแบบสอบถามให้
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ 1.4 การแสดงออกอันเป็น
นักศึกษาตอบเพื่อสารวจ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น อย่างสม่าเสมอ
แบบอย่างที่ดีของผู้สอน
ความคิดเห็น
1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็น
สมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.4 มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาอังกฤษ ทั้ง 2.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน 2.1 ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
ภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติอย่าง
และการถาม-ตอบ
โดยการสอบย่อยและให้
กว้างขวางและทันสมัยต่อ
2.2 มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและ
คะแนน
สถานการณ์ปัจจุบัน
ทารายงานเดี่ยวหรือกลุ่ม
2.2 ทดสอบโดยการสอบ
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ 2.3 นาเสนอความรู้จากห้องเรียน
ข้อเขียนกลางภาคและ
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
และประสบการณ์จากฝึก
ปลายภาค
เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์วิชาชีพ
2.3 ประเมินผลจากการทางานที่
2.3 มีความรู้พื้นฐานในกระบวนการ 2.4 อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้
ได้รับมอบหมายและ
และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไข
ผู้สอนตั้งคาถามตามระบบ
รายงาน
ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
การสอนยึดผู้เรียนเป็น
2.4 ประเมินจากรายงานที่ให้
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งานอาชีพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
ศูนย์กลาง

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
ค้นคว้า

2.5 การศึกษานอกสถานที่และทา
รายงาน
2.6 สอนโดยการฝึกปฏิบัติทั้งใน/
นอกห้องเรียน และใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถประมวลและ
ศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา และสังเคราะห์ได้
อย่างเหมาะสมตามหลักเหตุและ
ผล รวมทั้งหาวิธีแก้ไขปัญหาและ
แนว ทางปูองกันได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 สามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้
3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะ
การทางานให้เกิดประสิทธิผล

3.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ และการวิจัย
3.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม
3.3 การทางานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับ
การพัฒนา
3.4 การบรรยายโดยผู้มี
ประสบการณ์และ/หรือผู้
ประสบความสาเร็จในเชิง
ธุรกิจ

3.1 ประเมินผลจากผลงานที่
มอบหมายให้ทา
3.2 การสอบข้อเขียนและ
ภาคปฏิบัติ
3.3 การเขียนรายงาน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบ 4.1 สอดแทรกเนื้อหาความ
งานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้
ในรายวิชา
อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีส่วนร่วม 4.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย
ในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและ
และแบ่งหน้าที่ความ
แก้ไขปัญหากลุ่ม
รับผิดชอบ
4.2 สามารถพัฒนาตนเอง และ
4.3 สอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง
พัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.3 มีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อ สื่อสาร และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในสรุปผล
และวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 ใช้สถานการณ์จาลองในการ
เรียนการสอนและการเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.2 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาและศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
5.3 ฝึกนาเสนอข้อมูลและผลงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีที่
ค้นคว้าด้วยตนเองใน
ห้องเรียน
5.4 บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือ
สื่อต่าง ๆ ในทุกรายวิชาที่

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

4.1 ประเมินจากผลงานของ
กลุ่มและผลงานของผู้เรียน
ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทางาน
4.2 ประเมินตนเอง และ
ประเมินซึ่งกันและกัน
4.3 ใช้ประวัติสะสมงานในการ
ประเมิน
4.4 สังเกตพฤติกรรมในการ
เรียน
4.5 ใช้ผลการประเมินจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.1 ประเมินผลโดยการสอบ
ข้อเขียนและปากเปล่า
5.2 ประเมินผลจากการนาเสนอ
ผลงาน
5.3 ประเมินผลจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 ประเมินผลจากการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
สามารถทาได้
5.5 ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่
จาเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
รวมถึงการสรุปผล

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
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2.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ Learning Outcome (LO) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. คุณธรรม จริยธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(1) มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นา
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
หรือสมาชิกของกลุ่ม
(3) มีความเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
(2) มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาอย่างเหมาะสมตลอดทั้งมีจิตสาธารณะ และใส่ใจ
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2. ความรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
(1) มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความ และนาเสนอข้อมูลในการ
(2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
3. ทักษะทางปัญญา
ความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(1) มีความสามารถวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงที่ทาให้เกิดปัญหาและการปฏิบัติงาน
(3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนได้อย่างเหมาะสม
อื่นๆ ด้วยตนเอง
(4) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปัญหา
(3) มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีผลกระทบเชิงบวกจากการ
ตัดสินใจ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดเฉพาะหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (Curriculum Mapping)

ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา
1. กลุ่มวิชาแกน
207111 การฟังและพูด 1
207113 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
207112 การฟังและพูด 2
207114 การเขียนอนุเฉท
207121 โครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ
207211 การเขียนเชิงวิชาการ
207214 การอ่านเชิงวิเคราะห์
207221 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
207231 วรรณคดีเบื้องต้น
207241 วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1 เอกบังคับ
207122 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
207212 การอ่านเชิงวิพากษ์
207213 การเขียนเชิงวิพากษ์

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพัน ตัวเลขและการสื่อสาร และการ
ธ์ระหว่าง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
4

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
207222 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
207313 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
207316 การแปลเบื้องต้น
207322 วากยสัมพันธ์อังกฤษ
207345 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน
207311 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
207324 สรวิทยา
207333 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
207334 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
207342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมไทย
207312 การฟังและพูดขั้นสูง
207315 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
207317 การแปลเฉพาะกิจ
207321 การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห์
207431 วรรณคดีอเมริกัน
207432 วรรณคดีอังกฤษ
207471 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
207493 การศึกษาและอบรมภาษาอังกฤษใน

1
2
3
4
1
2
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
    
     
     
     
     
     
     
     
     

3



















4. ทักษะ
ความสัมพัน
3. ทักษะทาง
ธ์ระหว่าง
ปัญญา
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1
2
3
1
2
    
    
    
    
    
    
    
    
    

















































5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
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1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพัน ตัวเลขและการสื่อสาร และการ
ธ์ระหว่าง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
4

ต่างประเทศ
207393 โครงงานเพื่อพัฒนาภาษา

































207363 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
20736 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
207441 การแปลแบบล่าม
207391 การศึกษาเอกเทศภาษาอังกฤษ
























































207381 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
207481 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
207483 สหกิจศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง



    
    
    
    
3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     




















































ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.1.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน
ของผู้เรียน
2.1.3 เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่
กาหนดเพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน
2.1.4 จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกาหนด จานวนไม่น้อยกว่า
126 หน่วยกิต
3.2 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2549
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 เตรียมความเข้าใจด้านการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ใหม่ ในรูปแบบของการจัดอบรม
ประชุมหรือสัมมนาในระดับโปรแกรมวิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย
1.2 จัดเวลาให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสสอบถามหรือสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ
1.3 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงมีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนาด้าน
การสอนและตอบข้อซักถามที่อาจารย์ใหม่สงสัย
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสเข้ารับทุนหรือโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เยี่ยม – ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.3 ประชาสัมพันธ์ มอบประกาศเกียรติคุณหรือมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่ทาชื่อเสียงทั้งด้าน
วิชาการและการบริการชุมชน
2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.2.5 เตรียมแผนส่งเสริมอาจารย์ได้ลาศึกษาต่อ จัดลาดับตามอายุงานหรือตามความเหมาะสม
ตั้งเปูาหมายให้มีอาจารย์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปีละ 1-2 คน
2.2.6 จัดสัมมนาเชิงวิชาการให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา
หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.7 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.8 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตาราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดการเรียนการสอน

การติดตามการเรียนการสอน

การดาเนินการ
การประเมินผล
1) จัดการประชุม อบรมและ
แบบสอบถาม (สารวจความ
สัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเดิม ต้องการ)
เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
1) ตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อสังเกตการสอนของอาจารย์ใน
แต่ละรายวิชาเพื่อ ส่งเสริมจุด
แข็งด้านการสอนที่มีอยู่และ
แก้ปัญหาจุดอ่อนอย่างเป็นรูปธรรม
2) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า
อาจารย์ท่านใดที่ควรเข้ารับ
การพัฒนาด้านการสอนหรือมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาด้านวิชาการ ก็
จะส่งเสริมเพื่อให้เข้ารับการอบรม
ต่อไป
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาจัดทาระบบ
การประเมินผลการสอน 1 รูปแบบ
คือ แบบที่ผู้เรียนประเมินผู้สอนและ
แบบผู้สอนประเมินตนเอง
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะ
กรรมผู้ดูแลหลักสูตร ทารายงาน
เพื่อสรุปผลการใช้หลักสูตรและ
รายงานคุณภาพหลักสูตรแก่คณะ
และมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5) เมื่อครบรอบ 4 ปี โปรแกรมวิชา
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล
การดาเนินงานหลักสูตร โดย
ประเมินจากการเยี่ยมชม ร่าง
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร

แบบสังเกตการณ์สอน
ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา
ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อน
สาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก
5 ปี โดยนาความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้
บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบ
ต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
มาประกอบการพิจารณา

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2
.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ล่วงหน้า 4 ปี ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้
ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การเงินยังนามาใช้ใน
การวางแผนการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม /โครงการที่จะเพิ่มรายได้
ให้กับ โปรแกรมวิชา การจัดสรรจานวนรายวิชา /ชั่วโมงของอาจารย์พิเศษให้สอดคล้องกับงบประมาณเงิน
รายได้การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพิ่มจานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ลาดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
1
2

ห้องเรียนแบบบรรยาย
ห้องปฏิบัติการทางภาษา

จานวน
ที่มีอยู่
10
1

หมายเหตุ
536
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2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน
จานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุด
ประเภท/รายการ
สานักวิทยบริการ
โปรแกรมวิชา คณะ
หนังสือภาษาไทย
1,190
หนังสือภาษาอังกฤษ
867
วารสารภาษาไทย
85
สานักวิทยบริการ
วารสารภาษาอังกฤษ
43
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสาเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อ
222
การศึกษา
อื่นๆ ให้ระบุแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet
25
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 โปรแกรมวิชาจัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ตาราวารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 โปรแกรมวิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรมวิชาที่ผู้สอน
และผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3
.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษหรือ
อเมริกัน การแปลภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตรง มี
ประสบการณ์การสอนหรือมีประสบการณ์การทางานที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
คณบดีแต่งตั้ง
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3

.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
3.2.1 ประชุมอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนงานประจาปีของโปรแกรมวิชา
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุก
สิ้นภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3.3.3 สารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์ ตรง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกเช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับใน
วิชาชีพ เป็นต้น
3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.3.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบายรายวิชาที่
สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4
.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อน
การรับเข้าทางาน
4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้
ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษา
4.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับโปรแกรมให้มี
ความสาคัญทาตามระบบมหาวิทยาลัยในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้ครบวงจร (รับสมัคร คัดเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบ)
4
.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริหารโปรแกรมวิชา
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานในหน่วยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ และ
โครงการวิจัยของสาขาวิชา
4.2.4 สร้างระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเด่น และ
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คุณวุฒิเหมาะสมให้สามารถทาหน้าที่ผู้สอน
4.2.5 ให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสาหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5
.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้
คาแนะนาและกากับดูแลการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.2 ให้อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแก่
นักศึกษาและต้องจัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบหรือขอคาปรึกษา
5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่อ่อนด้อยในบางรายวิชา
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพให้นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษดาเนินการภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย
โดยมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับวิชาการ โดย
กาหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
6
.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจาปีจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต และ
รายงานผลการสารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6
.3 ติดตามข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึง่
เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคทางการท่องเที่ยว
6
.4 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
6
.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปัจจัยความต้องการของ
ตลาดแรงงานดังนี้
6.5.1 ภาษาต่างประเทศ
6.5.2 การใช้ระบบ IT
6.5.3 พฤติกรรมในการทางานและวินัยการทางาน
6.5.4 บุคลิกภาพในการทางาน
6.5.5 ความรู้เชิงวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6.5.6 ความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการตัดสินใจ
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6.5.7 มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม และการเป็นผู้นา
6.5.8 การสื่อความกับผู้อื่น
6.5.9 การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
6.5.10 ความคิดสร้างสรรค์
6.6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเป็นผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการ
6.7 ช่วงเวลาของการประเมิน 2 ปีหลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปทางานแล้ว
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีตัวบ่งชี้ที่ 1 -5 ต้องมีผลดาเนินการบรรลุตาม
เปูาหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 -12) ที่มีผลดาเนินการบรรลุเปูาหมาย
ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา

ปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3
และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัด
การเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5)
ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คาแนะนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอน
สาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งาน
ที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์
(website) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากรายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษ์หลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จาเป็นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
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4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการ ดาเนินการของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความ สะดวกรายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการ ดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอคณบดี
4.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน หลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี
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