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มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
................................................ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คณะ/สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in English 
 

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

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี 
 ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า   136   หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  ปริญญาตรีทางวิชาการ   
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 

17 กุมภาพันธ์ 2564 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  

โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 รับราชการ เช่น ต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
8.2 เลขานุการ 
8.3 พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
8.4 ครู อาจารย์ 
8.5 พนักงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
8.6 มัคคุเทศก์ 
8.7 นักแปลอิสระ 
8.8 นักข่าวต่างประเทศ 
8.9 พนักงานธุรกิจการบิน 
8.10 อาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง 
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 และ 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560  

 
 

หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้าน 

ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

1.2 ความส าคัญ 
 ภาษาอังกฤษเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีความส าคัญเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้  

ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารทั้งในงานราชการและสาขาวิชาอาชีพต่ าง ๆ อีกทั้งยังใช้เป็น 
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้ านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือที่ผู้เรียน 
จะได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือประเทศชาติได้  
 1.3 วัตถุประสงค์  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี 
ลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3.2 มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน ทุกทักษะ 
1.3.3 มีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเหมาะสม

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
1.3.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ดังต่อไปนี้ 
  1.4.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้  
ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  
  1.4.2  มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก  
ไวยากรณ ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  
  1.4.3  มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  
วรรณคดี และการแปล 
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  1.4.4  มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภท  
ของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  
  1.4.5  มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างาน  
ของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม  
  1.4.6  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
ในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ทักษะการฟังและการพูด  

สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและ 
เรื่องท่ีตนสนใจ  
ทักษะการอ่านและการเขียน  

สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มี เนื้อหาไม่ซับซ้อน สามารถเขียนอนุ เฉท 
(Paragraph) ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและ 
เรื่องท่ีตนสนใจโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

ชั้นปีที่ 2 ทักษะการฟังและการพูด  
สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเก่ียวกับหัวข้อเชิงวิชาการ 

ทักษะการอ่านและการเขียน  
สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มี เนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความ 

ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  
ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

สามารถอ่านและออกเสียงสัทอักษร (Phonetic symbols) ภาษาอังกฤษได้ 
ในระดับค า โดยศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา สามารถลงเสียงหนักใน 
ระดับค า (Word stress) และใช้ท านองเสียงแบบต่างๆ (Intonations) ในระดับประโยคปกติ 
(Normal intonation)  
ด้านวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ  

สามารถวิ เคราะห์องค์ประกอบของค า ในภาษาอังกฤษและระบุที่ มาและ 
ความหมายของค าได้โดยหลักทางด้านวิทยาหน่วยค า  
ด้านวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
ในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์  ทั้งนี้ผู้ เรียนต้องสามารถอธิบาย 
ความหมายและใช้ศัพท์ทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  

สามารถอธิบายองค์ประกอบทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยอ่านตีความ 
วิเคราะห์งานประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิงคดีกวีนิ พนธ์และบทละครและสามารถอธิบาย 
ความหมายและใช้ศัพท์ทางด้านวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง  
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นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ด้านการแปล  

สามารถแปลประโยคและตัวบทประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารจากภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษา 
ที่เหมาะสมกับตัวบทเพื่อให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน 

ชั้นปีที่ 3 ทักษะการฟังและการพูด  
สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลักและโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงโต้แย้ง  

ทักษะการอ่านและการเขียน  
สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มี เนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความ 

ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงโต้แย้งโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องสละสลวย 
ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษระดับสูง  

สามารถอ่านและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษได้ในระดับประโยค สามารถใช้  
สัทอักษรในการถ่ายเสียง สามารถลงเสียงหนักในประโยคแบบเน้นและเปรียบเที ยบ 
(Emphatic and contrastive stress) ได้ ถู ก ต้ อ ง โด ย ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ 
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ด้านวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษระดับสูง  

สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์  
ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  

สามารถอธิบายแนวโน้ม ลักษณะงานประพันธ์วัฒนธรรมและสังคมในวรรณคดี 
อังกฤษและอเมริกันในสมัยต่างๆ โดยศึกษาตัวบทที่คัดสรร  
ด้านการแปล  

สามารถแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก อาทิ ตัวบทคัดสรรจากนวนิยาย 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้  
หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท 

ชั้นปีที่ 4 ทักษะการฟังและการพูด  
สามารถฟัง สรุปใจความส าคัญ สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์ 

และสื่อออนไลน์และน าเสนองานในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การพูดในที่สาธารณะ การน า เสนอ 
รายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
ทักษะการอ่านและการเขียน  

สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถเขียน 
รายงานเชิงวิจัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการเขียนงานวิจัย  
ด้านภาษาศาสตร์  

สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ในรายวิชาเลือก 
ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ อาทิ  วิวัฒนาการภาษาอังกฤษ วาทกรรมวิ เคราะห์ 
(Discourse Analysis) อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์  (Pragmatics) สามารถค้นคว้า 
วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  
ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการและสามารถน าเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
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นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  

สามารถวิ เคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆในรายวิชาเลือก 
ทางวรรณคดี โดยอ่านตีความวิเคราะห์และเขียนวิจารณ์งานประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิงคดี 
กวีนิพนธ์และบทละคร อาทิ เช็กสเปียร์ วรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม วรรณกรรมเด็ก สามารถค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลทางวรรณคดี  
ที่ผู้เรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการและสามารถ 
น าเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
ด้านการแปล  

สามารถแปลตัวบทประเภทโน้มน้าว ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจน์ ค าปราศรัยและ 
ตัวบทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา อาทิ เศรษฐกิจ ธุรกิจ กฎหมาย จากภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษา 
ที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท สามารถ  ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแปล 
ศัพท์ส านวน วิวัฒนาการของค าศัพท์และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการและน ามาใช้ในการแปลได้อย่างเหมาะสมกับตัวบท ตลอดจน 
สามารถเลือกระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 

 
 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
  นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ 
ด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และ 
เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุ 
วัตถุประสงค์ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการท างาน 
ของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษ  ในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา  
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาใน 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและ  
ดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
2.3.3 เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มี พ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างแตกต่างกัน 

ประกอบกับการเรียนระดับมั ธยมศึกษา มีความแตกต่ างกับระดับ อุดมศึกษา ดั งนั้ นนั กศึกษา  
อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวและปรับความรู้พื้นฐาน 

 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
 2.4.1  จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  รวมทั้งจัดอบรมปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
ก่อนเปิดภาคเรียนและ/หรือระหว่างภาคเรียน แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและ 
การแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรมทางวิชาการ 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า    136 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
         และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 100 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 24 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน 54 หน่วยกิต 
        2.2.1 ทักษะภาษา  จ านวน 21 หน่วยกิต 
        2.2.2 ภาษาศาสตร์  จ านวน 12 หน่วยกิต 
        2.2.3 วรรณคดี  จ านวน 12 หน่วยกิต 
        2.2.4 การแปล  จ านวน 9 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 15 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1.1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   การก าหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 (1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา 
  900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชา/สาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

17 กุมภาพันธ์ 2564 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า    30     หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจ านวนหน่วยกิต 
ที่ก าหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จ านวน 3  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
วิชาบังคับ         9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
9001101       ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                3(3-0-6) 
       Fundamental English 
9001102       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร               3(3-0-6) 
       English for Communication 
9001103       ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ             3(3-0-6) 
       Thai for Academic Communication 

       วิชาเลือก 
9001104       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน     3(3-0-6) 

English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
 

1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 

 วิชาเลือก 
9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต       3(3-0-6) 
 Human and Living 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์        3(3-0-6) 
 Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย       3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001205 วิศวกรสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น     3(1-4-4) 
 Social Engineer for the Development of Local Communities 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ       3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 

1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ     3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 

วิชาเลือก 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต       3(3-0-6) 
 Technology and Life 
 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต       3(3-0-6) 
 Science and Life 

วิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ      3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน      จ านวน        24   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551101 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

English Form and Usage 1 
1551102 การฟังและการพูด 1       3(2-2-5) 

Listening and Speaking 1  
1551103 หลักการอ่าน        3(3-0-6) 

Principles of Reading  
1552104 การเขียนอนุเฉท        3(2-2-5) 

Paragraph Writing  
1552201 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

English Phonetics and Phonology  
1552301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน    3(3-0-6) 

Introduction to English and American Literature  
1552302 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

English Poetry 
1552401 หลักการแปล        3(2-2-5) 

Principles of Translation 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      จ านวน    54    หน่วยกิต 
2.2.1 ทักษะภาษา      จ านวน    21    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551105 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

English Form and Usage 2 
1551106 การฟังและการพูด 2       3(2-2-5) 

Listening and Speaking 2 
1551108 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น      3(2-2-5) 

Basic English Writing 
1552110 การเขียนเรียงความ       3(2-2-5) 

Essay Writing 
1553101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business English 
1553109 การอ่านเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

Academic Reading 
1554111 การศึกษาอิสระ        3(2-2-5) 

Independent Studies 
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2.2.2 ภาษาศาสตร์      จ านวน    12   หน่วยกิต 
รหสัวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1552202 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics 
1552203 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์      3(3-0-6) 

English Morphology and Syntax 
1553204 การเรียนภาษาท่ีสอง       3(3-0-6) 

Second Language Acquisition 
1553205  พ้ืนฐานภาษาศาสตร์เชิงสังคม      3(3-0-6) 

Introduction to Sociolinguistics 
2.2.3 วรรณคดี       จ านวน   12   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1553303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

English Prose 
1553304 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 

English Short Story 
1553307 บทละครอังกฤษและอเมริกัน      3(2-2-5) 

English and American Drama 
1554308  บทละครเช็กสเปียร์       3(3-0-6) 

Shakespeare’s Plays  
2.2.4 การแปล       จ านวน    9    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1553402 การแปลข่าว        3(2-2-5) 

News Translation 
1553404 การล่าม         3(2-2-5) 

Interpreter 
1554403 การแปลเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

Academic Translation 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1552107 การฟังและการพูด 3       3(2-2-5) 

Listening and Speaking 3 
1552503 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและงานบริการ 1    3(2-2-5) 

English for Tourism and Hospitality 1 
1552506 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ     3(2-2-5) 

Business English for Specific Purposes 
1553112 ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3(2-2-5) 

Integrated English Language Skills 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1553113 การเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

Preparation for English Stadardized Tests 
1553305 วรรณกรรมส าหรับเด็ก       3(3-0-6) 

Children’s Literature  
1553502 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

English for Business Communication  
1553504 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและงานบริการ 2    3(2-2-5) 

English for Tourism and Hospitality 2 
1553505  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน       3(2-2-5) 

English in Mass Media 
1553507  ภาษาอังกฤษในส านักงาน       3(2-2-5) 

English in Office 
1553601  ภาษาอังกฤษโลก        3(3-0-6) 

World Englishes  
1553603 ทฤษฏีการสอนภาษาท่ีสอง      3(3-0-6) 

Second Language Teaching Theories  
1554113  การพูดในที่สาธารณะ       3(2-2-5) 

Public Speaking  
1554114  ภาษาอังกฤษเชิงศาสนาและจริยธรรม     3(2-2-5) 

English in Religion and Ethics  
1554115  ภาษาอังกฤษส าหรับไทยศึกษา      3(3-0-6) 

English for Thai Studies 
1554306 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 

British and American Novels  
1554508 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจแบบดิจิทัล      3(2-2-5) 

English for Digital Business 
1554509  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ      3(2-2-5) 

English for Management  
1554604 กลยุทธ์การเรียนภาษา       3(3-0-6) 

Language Learning Strategies  
1554605  การจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศในประเทศไทย    3(2-2-5) 

English Language Education in Thailand 
1554606  การจัดประสบการณ์ภาษาที่สอง      3(2-2-5) 

Second Language Classroom Management 
1554607  การประเมินผลการเรียนรู้       3(2-2-5) 

Assessing Language Learning  
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    จ านวน    7   หน่วยกิต 
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1553701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       2(90)  

Preparation for Professional Internship      
1554701 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        5(450)  

Professional Internship  
หรือ แผนสหกิจศึกษา 

1553702 เตรียมสหกิจศึกษา        1(45)  
Preparation for Cooperative Education     

1554702 สหกิจศึกษา         6(540)  
Cooperative Education         

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร  
ของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1551101 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
1551102 การฟังและการพูด 1 3(2-2-5) 
1551103 หลักการอ่าน 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1552202 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
1551105 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
1551106 การฟังและการพูด 2 3(2-2-5) 
1551108 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 รวม 21 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1552201 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1552104 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 
1552301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
155xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 18 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1552302 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1552401 หลักการแปล 3(2-2-5) 
1552203 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
1552110 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5) 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   

1553101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 
1553109 การอ่านเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
1553204 การเรียนภาษาที่สอง  3(3-0-6) 
1553303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
1553304 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1553402 การแปลข่าว 3(2-2-5) 
155xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 
 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   

1553205 พ้ืนฐานภาษาศาสตร์เชิงสังคม  3(3-0-6) 
1553307 บทละครอังกฤษและอเมริกัน  3(2-2-5) 
1553404 การล่าม  3(2-2-5) 
155xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
155xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
1553701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 

หรือ 
1553702 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 รวม 16/17 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
1554111 การศึกษาอิสระ 3(2-2-5) 
1554308 บทละครเช็กสเปียร์  3(3-0-6) 
1554403 การแปลเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
155xxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
155xxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
155xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

  รวม 18 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
1554701 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 

 หรือ 
1554702 สหกิจศึกษา 6(540) 

  รวม 5/6 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
 ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก




