
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ภาควิชา   มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม 
 

สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25491741102123 
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อภาษาไทย  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts  (English) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.A. (English) 
  

3. วิชาเอก 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร(ระบุเป็นเครื่องหมาย ) 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  

 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ  
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  

 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
นักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติที่มีสามารถสื่อสารภาษาไทยและต้องการเรียนภาษาอังกฤษ  
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร(ระบุเป็นเครื่องหมาย ) 

6.1.1 ☐ หลักสูตรใหม่ 
6.1.2  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555 
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6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2560  วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ในการประชุมครั้งที ่2 / 2560  วันที่ 24  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน 
 8.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่างประเทศในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
 8.3 นักวิชาการ   
 8.4 นักแปล ล่าม 
 8.5 นักสื่อสารองค์กรและนักวิจัยด้านภาษา   



4 
 

9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายเผด็จ  ก๋าค า 
3-5603- XXXXX-XX-X 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
Grad. Dip. of Sci. 
(Interdisciplinary 
Studies) 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)    
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2557  
Edith Cowan University, 
Australia, 2550 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
 

2. นางสาววรรณวดี ชัยชาญกุล 
3-1022- XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
Grad. Dip. of Sci. 
(Interdisciplinary 
Studies) 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษและ
วรรณคดีตะวันตก) 
 
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ- 
ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552 
Edith Cowan University, 
Australia, 2550 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร), 2536 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 
 
 

3. นางสาวพนอเนื่อง                 
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
3-1023- XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
 
ค.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ – 
จิตวิทยา)     
(เกียรตินิยม) 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4. นายทวีชัย  มงคลเคหา 
3-4114-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2543 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
 

5. นางสาววรัญญา                    
กิติวงศ์วัฒนชัย 
3-1019- XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ 
 

M.A. (Applied 
Linguistics) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

Deccan College, India, 
2549 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
2547 
 

6. นายกิลเบิร์ท  อีเดินส์                  
เม่ามีศรี 
3-1022- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 
 

7. 
 

นางสาวขวัญนภา  วัจนรัตน ์
3-1015- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ) 
ศศ.บ. (การแปล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2544 
 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้เน้นถึงความส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง   กล่าวคือสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องผลิตและ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให้มีความสามารถในการแข่ งขัน ในตลาดแรงงานระดับชาติและ 
นานาชาติ    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงสถานการณ์                    
ด้านเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นส าคัญกล่าวคือ  ในภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่                            
การติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ   
รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป   

  
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หลักสูตร
มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม  โดยได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม  นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นศึกษา
ด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน    อีกทั้งให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การท างานจริงในสถานประกอบการที่มีลักษณะงานที่สอดคล้องกับการศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต  สาขาวิ ขาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุ ง  พ .ศ .  2560 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว  
จึงจ าเป็นต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   ตลอดจน มีส่วนผลักดัน                 
การผลิตบัณฑิตที่มีความช านาญและมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ            
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ เน้นความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล  จึงได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยข้อหนึ่งไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2558 - 2562 คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม  มุ่งเน้นการสร้างเสริม
ศักยภาพและทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทฺธิภาพ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นควรปรับ
หลักสูตรในครั้งนี้โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ตามมาตรฐาน  ในระดับสากลซึ่งสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อพันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล จึงได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยข้อหนึ่งไว้ในแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562 คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และประเทศตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ด้ วยความส าคัญตาม 
พันธกิจดังกล่าวผนวกกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพรองรับต่อการท างานในยุคประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community)  และสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

    หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

 ☐ หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการการเรียนการสอนจะมีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับสาขาวิชา

และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากในสาขาวิชาอ่ืน
หรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรด้านเนื้อหาสาระ ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชาหรือต่าง
คณะเพ่ือก าหนดเนื้อหา และกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้รับ
เนื้อหาความรู้ และสารัตถะของรายวิชาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
   ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   เข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและ สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานอาชีพและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งมี คุณธรรม
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพตามปณิธานของสาขา “สื่อสารสากล สร้างคนคุณภาพ” 

 
1.2 ความส าคัญ 
   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารและขับเคลื่อน

การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบัน   ฉะนั้น การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ให้มีความรู้สื่อสารดีทั้งในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล  รวมถึงมุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคและในสังคมโลกต่อไป      

ดังนั้น หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาให้
มีโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้น
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  ซึ่งความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีใช้งานได้ (Working knowledge) ถือเป็นทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เรียนจะสามารถน าไป
ต่อยอดในการท างานทั้งในและต่างประเทศ หรือการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้                                    

 
1.3 วัตถุประสงค์  

1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพของตน  
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์ ค านวณตัวเลข และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
5)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถถ่ายทอดความรู้               

สู่สากล 
6)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพได้ 
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7)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
วางแผน ปรับปรุงหลักสูตร ติดตาม
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ   
ตลอดจนผู้ ท ร งคุณวุฒิ ที่ มี คว าม
เชี่ยวชาญทั้งสายวิชาการและสาย
อาชีพร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร        
2. รายงานผลการประเมิน   

หลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการใช้ 
บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อ
การปรับกลยุทธ์  (Re-profiling) 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปรับปรุ งหลั กสู ตร ให้ สอดคล้ อง                 
ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในการสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาของบัณฑิตให้อยู่ ในระดับที่
สามารถสื่อสารและใช้งานได้ 

1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
พ . ศ . 2 5 5 8 -2 5 6 2                
(ฉบับปรับปรุง) 

2. เอกสารสรุปการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรและตาราง
เปรียบเทียบเนื้อหาสาระ 
การปรับปรุงหลักสูตร 

 
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน และบริการวิ ชาการให้ มี
ประสบการณ์  จากการน าความรู้
ทางภาษาอังกฤษไปปฏิบัติงานจริง 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน ให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
  

1. รายงานโครงการที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและนิสิตได้
ด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
ระบบ พ.ศ. 2554 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และสุขภาพจิต  
 3.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค า
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4.  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1)  นักศึกษามีเจตคติไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
2)  นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน 
3)  นักศึกษาไม่ตระหนักชัดถึงความต้องการที่จะประกอบวิชาชีพในอนาคต 
4)  นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
1) ปฐมนิเทศให้แก่นิสิต นักศึกษาแรกเข้าเพ่ือปรับเจตคติและตระหนักถึงความต้องการตนเอ 
2) จัดอบรมการปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษาแรกเข้า 
3)  จัดบรรยายสร้างความตระหนักในอาชีพโดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ  
4)  ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม 

2560 80 - - - 80 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 80  คน   
เริ่มส า เร็จการศึกษาปี  พ.ศ. 
2564  

2561 80 80 - - 160 
2562 80 80 80 - 240 
2563 80 80 80 80 320 
2564 80 80 80 80 320 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ์ 

200,000 
 

250,000 300,000 350,000 350,000 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,455,000  2,910,000  
 

4,365,000  
 
 

5,820,000  
 
 

5,820,000  

รวมรายรับ 1,655,000 3,160,000 4,665,000 6,170,000 6,170,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 630,000 1,669,500 2,477,538 3,001,392 3,001,392 

2. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 372,480 744,960 1,117,440 1,489,920 1,489,920 

   - ค่าใช้สอย 372,480 744,960 1,117,440 1,489,920 1,489,920 
   - ค่าวัสดุ 496,640 993,280 1,489,920 1,986,560 1,986,560 

   - ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 310,400 620,800 931,200 1,241,600 1,241,600 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
200,000 

 
250,000 

 
300,000 

 
350,000 

 
350,000 

รวมรายจ่าย 2,382,000 5,023,500 7,433,538 9,559,392 9,559,392 

จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ในการผลิตบัณฑิต 29,775 31,397 30,973 29,873 29,873 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

☐ แบบอ่ืน ๆ (ระบุ)  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           

ว่าด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์                
เข้าสู่ระบบ พ.ศ. 2554  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
 1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ    23 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษา    9  หน่วยกติ 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา  1  หน่วยกิต 

 1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   3 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   23 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา                                                 9  หน่วยกิต 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 English in Everyday Use 
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 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     7 หน่วยกิต 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship  

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills  

in Mathematics 
 

          (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา              1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต         1(0-2-1) 
 Physical Activities  for  Life  

 
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว    3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า  3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม   3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร  3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน  3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture 
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9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า    3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม   3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ความสุขแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

 

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  
9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 
9132204 สุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics 

 

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน(พื้นฐานคณะ) ไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต 
   2.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา (บังคับเรียน)     3 หน่วยกิต 

2100201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน               3(2-2-5) 
 English for Work  

   2.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือก)     4 หน่วยกิต 
2100202  การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ   2(2-0-4) 
 Information Design for Presentation   

 

 
 
 

2100203  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการเมือง         2(2-0-4) 
 Law in Daily Life   
2100204 ทักษะภาษาสู่อาเซียน 

ASEAN Language Skills 
        2(1-2-3) 
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  87 หน่วยกิต 
    2.2.1)  กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน  57 หน่วยกิต 

2105101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking 1  

2105102 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English Grammar Usage 1  
2105103 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Linguistics  
2105104 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Writing  
2105105 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Phonetics  
2105201 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English Grammar Usage 1  
2105202 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 English Morphology and Syntax  
2105203 กลวิธีการอ่าน 3(3-0-6) 
 Reading Strategies  
2105204 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking 2  
2015205 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cross-Cultural Communication  
2105206 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Literature  
2105207 หลักการแปล 3(2-2-5) 
 Principle to Translation  
2105301 การอ่านตีความ 3(2-2-5) 
 Interpretative Reading  
2105302 ภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 English for Contemporary Mass Media  
2105303 การเขียนระดับย่อหน้า                3(2-2-5) 
 Paragraph Writing  
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2105304 วาทการ                     3(2-2-5) 
 Speech  
2105305 การน าเสนอภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6) 
 English Presentation  
2105306 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Research Methodology  
2105401 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Seminar in English Language Usage                           

in Thai Social Context 
 

   
    2.2.2)  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2105208 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิง 3(2-2-5) 
 Learning English through Entertainment Media  

2105209 การเขียนตามรูปแบบ 3(2-2-5) 
 Controlled and Formulaic Writing  
2105210 การอ่านอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Introduction to Linguistics  
2105211 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
 English for Hospitality Industry  
2105307 การสนทนาระดับสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Conversation  
2105308 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 3(3-0-6) 
 English for Office Personnel  
2105309 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับ                   

บนเครื่องบิน 
3(3-0-6) 

 English for Flight Attendants  
2105310 การติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Correspondence  
2105311 การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทางวรรณคดี 3(3-0-6) 
 English Development through Literature  
2105312 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Translation for Specific Purposes 
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2105313 วิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Development and Variety of English Language  
2105402 บุคลิกภาพและมารยาทสากล 3(3-0-6) 
 Personality and International Manner  
2105403 วรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Contemporary Literature in English  
2105404 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 
 English for Standardized Test  
2105405 โครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 2(2-2-4) 
 English Project for Community  
   

 
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

2105406  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3(450) 
 Internship in English  

 
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ 
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ 11 หน่วยกิต 
2105101 การฟังและการพูด 1 3(2-2-5) 

2105102 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
2105103 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ 12 หน่วยกิต 
2105104 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

2105105 สัทศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 หน่วยกิต 
2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(2-2-5) 

2105201 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

2105202 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 2105204  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 

 2105205  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา)  3 หน่วยกิต 
210020X วิชาแกนเลือก 4 หน่วยกิต 

2105203 กลวิธีการอ่าน 3(3-0-6) 

2105206 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
2105207 หลักการแปล 3(2-2-5) 

2105XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2105301 การอ่านตีความ 3(2-2-5) 
2105302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 3(2-2-5) 

2100304 วาทการ 3(2-2-5) 

2105XXX วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2105303 การเขียนระดับย่อหน้า 3(2-2-5) 
2105305 การน าเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

2100306 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
2105XXX วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2105401 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในสังคมไทย 3(2-2-5) 
2105XXX วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2105406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3(450)  

รวม 3 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ 

การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 

An introductory of language for communication; practicing language skills for 
creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in 
everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in 
current society 

 
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice 
using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills 
in everyday use in the past, present, and future situations  
 
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน การฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจ าวัน งานอดิเรก  
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี  
การสมัครงาน การน าเสนอในที่ท างาน 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; 
hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; 
job applications; presentation in working places 
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9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN 
context 
 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of 
the ASEAN context 

 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of 
the ASEAN context 
 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one 
of the ASEAN context 
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9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the 
ASEAN context 

 
 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of 
the ASEAN and East Asian context 

 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุุน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุุนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of 
the ASEAN and East Asian context 

 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN 
and East Asian context 
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9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว  
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การ
ท างานเป็นทีม การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง     
 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; 
social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and 
adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem 
solving; team working; living a self-sufficient life 
 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21                           3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย 
บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชด าริ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ  
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, 
population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for 
the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
(King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the 
contributions of Somdej Chaopraya Borommaha Srisuriyawongse(Chaung Bunnag) to 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand 
 

9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among 
the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and 
country 
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9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts and theories of management, the component management, and 
various functions in organizations; implementation of technology for organizational 
management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social 
responsibilities 
 
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความ
น่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจ าวัน การใช้สื่ออย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of 
consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with 
understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating 
personal rights; morality, ethics, and related laws 
 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมิน
คุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ความหมาย ความส าคัญและปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข 
ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการท างาน งานอดิเรกกับการสร้าง
ความสุข  จิตสาธารณะเพ่ือความสุขของผู้อื่น 
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Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories 
concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; 
hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 

 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจากสารเคมี 
ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความส าคัญของการด ารงชีวิตแบบสมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 

 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหาและ
วิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะการ
ค านวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-solving 
principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical 
model; calculation skills for learning and problem solving 
 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; 
hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; 
e-commerce; social media; threats and security in information technology and social media; 
laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively 
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9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล 
เพ่ือผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ 
จรรยาบรรณในการน าเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation 
planning; information presentation techniques using digital media; public presentation and 
digital media publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright 
and intellectual property 
 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพ่ิมประชากร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการด าเนินการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development 
process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems 
caused by increased population; using technology wisely to develop a society; 
technological process for sustainable development 

 
9132204 สุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  
 ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแลปูองกัน 
การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือความงาม
ในชีวิตประจ าวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various age 
groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; food, 
drugs, and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex 
education in adolescence 
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9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญในพ้ืนฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน  
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจ าวันและยามว่าง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยผ่าน  
การปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การปูองกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in 
order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and 
taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international 
sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities 

 

2100201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  
English for Work 

           3(2-2-5) 

การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอก
แบบฟอร์มสมัครงาน การสัมภาษณ์ และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการท างาน 

Reading job advertisement a resume; writing a cover letter; filling an 
application; job interview; various situational conversations for work 
 

2100202 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                                           2(2-0-4) 
Information Design for Presentation 
ความหมาย ประโยชน์ของการออกแบบสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการอ้างอิง 

การใช้ภาษาส าหรับการน าเสนอ เทคนิคการออกแบบส าหรับผู้ไม่ใช่นักออกแบบส าหรับการน าเสนอ 
Definition, benefit of information design; information seeking and references; 

language use for presentation; designing techniques for non-designers for presentation 
 

2100203      กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  Laws in Everyday Use 

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยสภาพบุคคล นิติกรรมสัญญา ละเมิด เอกเทศสัญญา ทรัพย์ ครอบครัว มรดก และกฎหมาย
อาญาเบื้องต้น    
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Principle of Constitutional Law; introduction to law, Civil and Commercial 
Law, Law of Person, Juristic Act and Contracts, Tort, Specific Contract, Property, Family, 
Succession and Principle of Criminal Law 

2100204  ทักษะภาษาสู่อาเซียน   2(2-0-4) 
  ASEAN Language Skills 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาที่ 3 เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสมัครงาน และ
การท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน (+3) 
Listening, speaking, reading, and writing skills in a third language for communication in 
everyday use; applying for a job and working in the ASEAN +3 contexts          

 
2105101  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 

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

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น ทักษะการฟัง-พูดจากสถานการณ์อันหลากหลาย    
การออกเสียงที่แตกต่างกันของผู้ใช้ภาษาอังกฤษต่างๆ ทั่วโลก 

Introduction of basic communication; listening and speaking skills for a variety 
of scenarios; different accents from people speaking English around the world 
 
2105102  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 

English Grammar Usage 1 
            3(3-0-6) 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ชนิดของค า ล าดับค า โครงสร้างประโยค กาล   
Basic English grammar; parts of speech; word order; sentence structure; 

tenses 
 
2105103 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 

 Introduction to Linguistics 
นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์   ภาษาศาสตร์สาขาต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ  การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
Definition and scope of linguistics; its relevant linguistic fields and other 

sciences; English language analysis according to linguistic theories 
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2105104  การเขียนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Basic Writing 

องค์ประกอบที่ส าคัญของประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ 
ค าเชื่อมประโยคและข้อความ การเรียบเรียงใจความส าคัญ 

Important components of English sentences; sentence structures; grammar; 
vocabulary; conjunctions; statement writing 

 
2105105  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Phonetics 

หลักการพ้ืนฐานของสัทศาสตร์และค าจ ากัดความของสระ พยัญชนะ การปฏิบัติเรื่อง
สัญลักษณ์สัทศาสตร์ และการถอดสัญลักษณ์ แบบฝึกหัดการอ่าน การบันทึกและการถอดความเพ่ือแยกแยะ
เสียงต่างๆ ในค า  รวมถึงการใช้สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet)   

Basic principles of phonetics and definition of vowels, consonants, practical 
exercises in phonetic symbols and transcription; Practical exercises in reading, recording 
and playback of selected texts, to differentiate the characteristic sounds and International 
Phonetic Alphabets 

 
2105201  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 
 English Grammar Usage 2 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:  2105102 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1     
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาซับซ้อนเพิ่มข้ึน และการประยุกต์ใช้ตามตามบริบทที่

ก าหนด 
Prerequisite:  2105102 English Grammar Usage 1 
More complicated English grammar with texts of increasing linguistic or 

discourse complexity and application of suitable language in specific context 
 
2105202  วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Morphology and Syntax 

การวิเคราะห์ด้านวิทยาหน่วยค า การสร้างค า โครงสร้างประโยค ความสัมพันธ์และหน้าที่
ของหน่วยต่างๆ ในภาษาอังกฤษ 

Analysis of morphology, word formation, sentence structures, relations and 
functions of linguistic units in English language 
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2105203  กลวิธีการอ่าน  3(3-0-6) 
 Reading Strategies 

กลวิธีเบื้องต้นเพ่ือการอ่านระดับค า ประโยคและอนุเฉท  การท าความเข้าใจตัวสัมพันธ์
ข้อความ การพัฒนาของแก่นเรื่อง การเล่าเรื่อง การพรรณนา การเปรียบเทียบ การจ ากัดความ  ก าหนด              
ให้มีการอ่านด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

Basic strategies for reading efficiency for levels of word, sentence and 
paragraph; understanding discourse markers and the development of themes, narration, 
description, comparison, and definition; external readings requirement 
 
2105204  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 
 Listening and Speaking 2  

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:   2105101 การฟังและการพูด 1 
การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง เน้นโครงสร้างบทสนทนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจาก

สถานการณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  พัฒนาทักษะการฟังจากสื่อและเน้นกิจกรรมการฟังที่
หลากหลาย   

Prerequisite:  2105101 Listening and Speaking 1 
English communication in intermediate level focusing on more complex 

structure of conversation in both formal and informal situations; development of listening 
skills through a variety of media 
 
2105205  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
 Cross-Cultural Communication 

บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการศึกษา   
แนวการด าเนินชีวิต ด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี วันหยุดและ
เทศกาลต่างๆ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ความหมายและวัฒนธรรมที่มีผลการสื่อสาร 

Sociological and cultural contexts of English-speaking nations using various 
topics in history, education, lifestyles, religion, culture, art, politics, technology, holidays 
and festivals; emphasis on relationship between language, meaning and culture effected 
to the communication 
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2105206  วรรณคดีเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to Literature 

ความหมาย  ประเภทและค าศัพท์เฉพาะของวรรณคดี    ฉันทลักษณ์ และองค์ประกอบของ
บทกวีนิพนธ์  เรื่องสั้น นวนิยาย และบทละคร โดยศึกษาจากตัวอย่างงานวรรณกรรมทุกประเภท การคิดเชิง
วิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาโดยเน้นแนวคิดในเรื่องคุณค่าความเชื่อทางสังคมและชีวิต 

Meaning, types and terms of literature; components of poetry, short stories, 
novels and plays through reading samples of fiction, non-fiction, and poetry; critical 
thinking relates to texts regarding social beliefs and lives 

 
2105207  หลักการแปล 3(2-2-5) 
 Principles of Translation 

ทฤษฏีพ้ืนฐานและวิธีการแปล  การแปลในระดับค า วลี ประโยคและตัวบททั่วไปจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การเลือกใช้ค า และรูปประโยค  ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามความหมายที่เทียบเคียงตามต้นฉบับ รวมถึงทักษะการใช้พจนานุกรม และเครื่องมือที่เอ้ือต่อ
งานแปล 

Fundamental translation theories and techniques leveled up from the word, 
phrase, sentence and passage of general English into Thai and Thai into English translation;  
the selective and correct texts equivalent to the source language, dictionary practice and 
translation tools 
 
2105301 การอ่านตีความ 3(2-2-5) 
 Interpretative Reading 

การอ่านบทอ่านที่ซับซ้อนและใช้ระดับค าศัพท์ขั้นสูง การแยกความแตกต่างระหว่าง
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น การหาความหมายโดยนัย การท าความเข้าใจการพัฒนาความคิดในบทอ่านที่มี
ความหลากหลาย   การตีความบทอ่านเพื่อให้เข้าใจทัศนคติของผู้เขียน 

 
Reading strategies with texts of complexity at advanced vocabulary levels;    

differentiating facts from opinions; detecting implied meaning and understanding the 
development of ideas in various texts; interpretation of texts, understanding writer’s 
attitudes and opinions 
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2105302  ภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 English for Contemporary Mass Media 

หลักและส านวนในการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเน้นที่การรายงานข่าว ฝึกการอ่านและเขียนข่าว 
การวิเคราะห์และวิพากษ์ข่าวตามหลักการสื่อสิ่งพิมพ์ 

Principles and styles of writing printed media focusing on news reports; 
reading and writing news reports; analysis and critics of news report base on principles of 
journalism 
 
2105303  การเขียนระดับย่อหน้า 3(2-2-5) 
 Paragraph Writing 

องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนระดับย่อหน้าภาษาอังกฤษ   หลักการและกลยุทธ์การ
เขียนย่อหน้าที่ดี  พัฒนาความคิดและแก่นความคิดเพ่ือเน้นสู่กระบวนการเขียน 

English paragraph components and paragraph patterns; principles and 
strategies of writing a good paragraph; developing an idea or theme focusing on writing 
process 
 
2105304  วาทการ 3(2-2-5)
 Speech  

ภาษาอังกฤษในระดับกลาง โดยเน้นการออกเสียง การเน้นเสียง จังหวะ ประโยค และ
ท านองเสียง  สนับสนุนให้ผู้เรียนพูดสื่อสารอย่างมั่นใจและมีความเข้าใจตรงกัน การออกเสียงอย่างถูกต้อง
ตามรูปแบบโครงสร้างและชีวิตประจ าวัน 

Attention to pronunciation, stress, rhythm, and intonation in pre-intermediate 
level; promote the learners to speak confidently and be understood, including to study 
the correct pronunciation in both structural and real daily life 
 
2105305  การน าเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Presentation 

การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ องค์ประกอบของการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการน าเสนอ ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและบริบททางธุรกิจ 

Using English in Presentations; components of effective presentations; 
vocabularies and expressions used in presentations both in general situations and business 
context 
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2105306 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Research Methodology 

วิธีวิทยาการวิจัย การจัดท าโครงร่างการวิจัยการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล                
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือทางสถิติ การแปลผลและการน าเสนอผลการวิจัย 

Research methodology; research proposal preparation; data collection              
and compilation; data analysis with statistical tools; interpretation and presentation of 
research results 
 
2105401  สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Seminar in English Language Usage in Thai Social Context 
การสัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการแปลในบริบทสังคมไทย  การอภิปรายเสนอแนวทางแก้ไขในลักษะภาคนิพนธ์หรือ
รายงานภาษาอังกฤษ 

Seminar and analysis on the various problems in related to English skills 
namely; listening, speaking, reading, writing and translation in the Thai social context; the 
discussion of English thematic paper or research relied on the theoretical and practical 
application 

 
 

2105208  การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิง    3(2-2-5) 
 Learning English through Entertainment Media 

การฟังและการพูดจากสื่อเพ่ือความบันเทิงประเภทบทเพลง บทละคร การแสดงต่างๆ  ความ
เข้าใจไวยากรณ์และค าศัพท์จากท้ังรูปแบบโครงสร้างทางการและไม่เป็นทางการ  เข้าใจและวิเคราะห์นัยยะที่
แฝงในตัวบท เรียนรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้ถ่ายทอดและสาระจากบทเพลง 

Practice of listening and speaking skill through many genres of music, 
dialogues, scenes, and activities with dramatic potentials; and understanding of grammar 
and vocabulary from both structured and informal states; understand and analyze 
inferences and message of the text 

 
2105209  การเขียนตามรูปแบบ 3(2-2-5) 

 Controlled and Formulaic Writing 
การเขียนเอกสารเพ่ือการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปูายและประกาศ  บัตรอวยพร 

ไปรษณียบัตร การจดบันทึกย่อ แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ จดหมาย
เชิญ การตอบรับและปฏิเสธจดหมายเชิญ การเขียนจดหมายเพื่อสมัครงาน  
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Everyday written, communicative English messages and written greetings,   
note-taking, form-filling and conventions of letter-writing, both formal and informal; letters 
of invitation, polite refusals and replies, job advertisements applications 
 
2105210  การอ่านอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business English Reading 
รูปแบบงานเขียนทางธุรกิจและทักษะที่ส าคัญในการอ่าน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

อ่าน การตั้งค าถามเพ่ือจูงใจให้ติดตามเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับใจความส าคัญ การสรุปความ โดยเน้นการอ่าน
บทความทางธุรกิจจากหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

Different types of business text organization, and reading skills, setting reading 
purposes, ask motivation questions, getting main topic and idea, summarizing; putting 
emphasis on reading business articles from various printed materials  
 
2105211 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

 English for Hospitality Industry 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอุตสาหกรรมการบริการ                  

การสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมการบริการ  ทฤษฎีและ
องค์ประกอบเบื้องต้นของงานบริการประเภทต่างๆ การจัดการทรัพยากรบุคคลในงานอุตสาหกรรมการ
บริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ในการท างานด้านการบริการ  

English listening, speaking, reading, and writing skills for hospitality industry; 
English language communication in different contexts and situations concerning hospitality 
industry; theories and principles of hospitality industry services; analysis of hospitality 
industry working situations  
 
2105307 การสนทนาระดับสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Conversation 
ภาษาอังกฤษระดับกลางและรูปแบบบทพูดระดับสูง การเน้นเสียงของค า จังหวะและท านอง

เสียง  รวมถึงการฟังตัวบทในระดับสากลได้อย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ 

Advanced structures of speech, word stress, rhythm, and intonation; 
international listening passages of basic understanding; communication for an extended 
period of time using a variety of scenarios in both formal and informal situations 
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2105308 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรในส านักงาน 3(3-0-6) 
 English for Office Personnel 

ภาษาอังกฤษส าหรับพูดและเขียนส าหรับบุคลากรในส านักงาน ศัพท์และส านวนใน
สถานการณ์ การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ดูแลส านักงาน  การเขียนย่อความ  รายงานการประชุม  และ
จดหมายแบบทางการ  รวมทั้งการเขียนจากบันทึกย่อและบันทึกเทป  การใช้คอมพิวเตอร์และการค้นคว้า
จากอินเตอร์เน็ตในการท างาน 

Spoken and written English used by personnel in office environment; 
vocabulary and expressions in difference office situation focusing on interacting with 
customers and supervisors; writing summaries, minutes, and formal letter as well as writing 
from note and audio recordings; using computer and searching the internet from 
employee’s works 

 
2105309 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 

 English for Flight Attendants 
ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องใช้ การทักทาย  

การต้อนรับ และการให้บริการ 
Terminology and useful phrases for flight attendants; greeting, welcoming, and 

offering services 
 
2105310  การติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Correspondence 

การติดต่อทางธุรกิจโดยการเขียนจดหมายส่งอีเมล์และแฟกซ์  ศึกษาโครงสร้างและศัพท์
ภาษาอังกฤษธุรกิจในบริบททางการ รูปแบบจดหมายธุรกิจ  ศึกษาวิธีเขียนจดหมายเกี่ยวกับการค้า  
(การสั่งสินค้า การขอข้อมูล การขอโทษและการร้องทุกข์) และฝึกการตอบจดหมาย 

Business communication via the electronic mail and facsimile; study on the 
structure and vocabulary of business English letter; and study on commercial letters 
(ordering, inquiry, apology and complaint), including to correspondence 

 
2105311 การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทางวรรณคดี 3(3-0-6) 

 English Development through Literature 
ความหมายของภาษาในวรรณคดี ฝึกทักษะการอ่านและการฟังเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องประเภทและลักษณะของงานเขียนและเข้าใจถึงอารมณ์ ค าส าคัญ รูปแบบที่ใช้ในงานเขียนแต่ละประเภท   
ฝึกทักษะการเขียนและการพูดโดยใช้ข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีประเภทต่างๆ 
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Meaning of terms appeared in literature, distinguishing the differences 
between literary and non-literary literature language namely: setting, plot, characterization, 
tone and mood, literary devices through samples of selected stories; Evaluate students' 
ability to comprehend different styles of literature through speaking and writing 
 

2105312 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ      3(2-2-5) 
  Translation for Specific Purposes 
  การแปลต้นฉบับข้อความ เอกสาร และบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทยทางด้านธุรกิจ 
เอกสารราชการ และโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน โดยเน้นการเลือกใช้ค า และรูป
ประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสมตามความหมายที่ เทียบเคียงตามต้นฉบับ ทักษะการใช้พจนานุกรม  
เฉพาะทาง 

Translation English or Thai texts on business official documents,                       
and  advertisement and public relation in relevant to the current circumstances focusing on 
the selective, correct and appropriate texts in equivalent to the source language, including 
technical dictionary usage 
 

2105313  วิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Development and Variety of English Language 

ภูมิหลังและวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ  การเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางเสียง 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์  บริบทการสื่อสารจากปัจจัยด้านสังคม การเมือง และวัฒน ธรรม   รวมถึ ง 
การเปลี่ยนแปลงและทิศทางของนานาภาษาอังกฤษโลก 

Background and development of the English language; changes and a variety 
of phonological, grammatical, lexical and expression issues, leading to such changes and 
global English trends 

 

2105402 บุคลิกภาพและมารยาทสากล      3(3-0-6) 
Personality and International Manner 
การพัฒนาบุคลิกภาพ หลักการท างาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการแต่งกาย 

กิริยามารยาททางสังคม   ศิลปะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ด้วยภาษาอังกฤษตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
สากลนิยม   

Personality development; working principles; strengthening good personality; 
arts of costume; social manner; arts of English interaction according to customs and 
manners in internationalization 
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2105403 วรรณกรรมร่วมสมัยท่ีประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Contemporary Literature in English 

การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานร่วมสมัยที่คัดสรรจากงานประพันธ์ภาษาอังกฤษทั่วโลก             
โดยผ่านมุมมองด้านสังคม วัฒนธรรม และวรรณกรรม 

Contemporary literature and comprehend the differences between Eastern 
culture and Western culture; a worth of literature value and language 

 
 2105404  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 
 English for Standardized Test  

บูรณการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
รูปแบบต่างๆ  

Integrated English skills for the standardized test competency subject to 
various purposes of tests 
 
2105405  โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 3(2-2-4) 
 English Project for Community 

หลักการเขียนโครงงาน กระบวนการจัดท าโครงงานภาษาอังกฤษ  โดยเน้นการท างาน               
เป็นกลุ่มและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมอาสา  และใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ส่วนหนึ่งในการเขียนสรุปผล การวิเคราะห์ และการน าเสนอโครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 

Principles of project writing in English; process of English project focusing on 
teamwork and problem-solving techniques to community development volunteer activities 
integrated with English language; conclusion, analysis, and presentation of English project 
for community   

  

2105406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3(450) 
  Internship in English 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษตลอด
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยผ่านการเห็นชอบและประเมินจากทั้งหน่วยงานและสาขาวิขาใน
รูปแบบของการเขียนบัณฑิตนิพนธ์และการน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

The internship at the government or private sectors with the English 
environment; being evaluated by the supervisor, advisor, and English Program through the 
English Presentation and Internship report 
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3.2 ชื่อ นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ              
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายเผด็จ  ก๋าค า 
3-5603 - XXXXX-XX-X 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
Grad. Dip. of Sci. 
(Interdisciplinary 
Studies) 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)    
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2557  
Edith Cowan University, 
Australia, 2550 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

2. นางสาววรรณวดี ชัยชาญกุล 
3-1022 - XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
Grad. Dip. of Sci. 
(Interdisciplinary 
Studies) 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
และวรรณคดีตะวันตก) 
 
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ- 
ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552 
Edith Cowan University, 
Australia, 2550 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร), 2536 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 
 

3. นางสาวพนอเนื่อง                 
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
3-1023 - XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
 
ค.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ – 
จิตวิทยา)     
(เกียรตินิยม) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4. นายทวีชัย  มงคลเคหา 
3-4114 - XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2543 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
 

5. นางสาววรัญญา                    
กิติวงศ์วัฒนชัย 
3-1019 - XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ 
 

M.A. (Applied 
Linguistics), 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

Deccan College, India, 
2549 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
2547 
 

6. นายกิลเบิร์ท  อีเดินส์                  
เม่ามีศรี 
3-1022 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 
 

7. 
 

นางสาวขวัญนภา  วัจนรัตน ์
3-1015 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ 
 

อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ) 
ศศ.บ. (การแปล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2544 

8. 
 

นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
1-3390 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2553 
 

9. นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
1-9599 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2554 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

10. นายวาปี คงอินทร์ 
3-1015 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
เพ่ือการสื่อสาร) 
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2548 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 

 
11. นางสาวกมลวรรณ จรูญศรี 

1-2501 - XXXXX-XX-X 
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

เพ่ืออาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
 

12. นายเฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักร
วุฒิ 
1-1012 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล) 
(เกียรตินิยม) 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ, 2550 

13. นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 
3-7601 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548 
 

 
หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข  
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายเผด็จ  ก๋าค า 
3-5603 - XXXXX-XX-X 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
Grad. Dip. of Sci. 
(Interdisciplinary 
Studies) 
ศ ษ . ม .  ( ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศ)   
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2557 
Edith Cowan University, 
Australia, 2550 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2542                 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 
 

2. นางสาววรรณวดี ชัยชาญกุล 
3-1022 - XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
Grad. Dip. of Sci. 
(Interdisciplinary 
Studies) 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
และวรรณคดี)  
 
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ- 
ภาษาฝรั่งเศส) 
 
 
 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ          
บ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา , 
2552 
Edith Cowan University, 
Australia, 2550 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร), 2536 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2523     
 

3. นางสาวพนอเนื่อง                 
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
3-1023 - XXXXX-XX-X 

รองศาสตราจารย์ อ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 
 
ค.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)     
(เกียรตินิยม) 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4. นายทวีชัย  มงคลเคหา 
3-4114 - XXXXX-XX-X  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2543 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 
 

5. นางสาววรัญญา                    
กิติวงศ์วัฒนชัย 
3-1019 - XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ 
 

M.A. (Applied 
Linguistics)  
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

Deccan College, India, 
2549 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
2547 

 

6. นายกิลเบิร์ท  อีเดินส์                  
เม่ามีศรี 
3-1022 - XXXXX-XX-X  

อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553 

7. 
 

นางสาวขวัญนภา  วัจนรัตน ์
3-1015 - XXXXX-XX-X  

อาจารย์ 
 

อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ) 
ศศ.บ. (การแปล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2544 
 

8. 
 

นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
1-3390 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธนบุรี, 2553 
 

9. นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
1-9599 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธนบุรี, 2556 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2554 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

10. นายวาปี คงอินทร์ อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
เพ่ือการสื่อสาร) 
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2548 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2541 

11. นางสาวกมลวรรณ จรูญศรี 
1-2501- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

12. นายเฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักร
วุฒ 
1-1012- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล) 
(เกียรตินิยม) 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ, 2550 

13. นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 
3-7601 - XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548 

14. นางสาวปัทมา                    
เตชะสุวรรณ์ 
3-1009- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ M.A. (Applied 
Linguistics) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Mcquarie University, 
Australia, 2543 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2530 
 

15. 
 

นางสาวอรุณวรรณ  ชูสังกิจ 
3-1009- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ Cert. of Academic 
Staff Development 
Program 
ป.บัณทิต (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ 
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

University of 
Technology, Sydney, 
2548                  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (ประสานมิตร), 2536 
 
วิทยาลัยครูสงขลา, 2533 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

16. นางสุทิพย์พร  โชติรัตน์ศักดิ์ 
3-1020 - XXXXX-XX-X 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
Grad. Dip. Of Sci. 
(Interdisciplinary 
Studies) 
ศศ.ม. (การสอนภาษา
ฝรั่งเศส)   
ค.บ.(ฝรั่งเศส-จิตวิทยา) 
การให้ค าปรึกษาแนะ
แนวในโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2557  
Edith Cowan University, 
Australia, 2550 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2535   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
2527 
 
 

17. Ms. Ana  Malaya 
Camaligan 
TT0398871  
 

Lecturer B.A. (Education), Philippines Christian 
University, 1988 

18. Mr. Brian  Hodge 
AA818532 
 

Lecturer B.A. (Education) Auckland University,   
New Zealand, 1981 

 
หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ค   
  

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายทวีวัฒน์  อินรีย์ 
3-4708- XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร), 2551 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 
  

 
หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ง  
 



47 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีความ
ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1)  มีความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ด้านทฤษฎี และการน ามาประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 2)  มีการน าความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติและมีแนวคิดขั้นต้นในการน าความรู้ทางทฤษฎีมา
เพ่ือใช้พัฒนาหรืองาน 

  3) มีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานในสถานที่ฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

  4) สามารถปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ฝึกฝนความอดทน ความซื่อสัตย์และ               
การมีวินัย 

  5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งหมดมาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริง ในสถานที่ 
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.2 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 รายวิชา  

รหัส ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
2105401  สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Seminar in English Language Usage in Thai Social Context 
5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การสัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการแปลในบริบทสังคมไทย  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ                  
มาอภิปรายเสนอแนวทางแก้ไขในลักษณะภาคนิพนธ์หรือรายงานภาษาอังกฤษ  

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้และน าเสนอผลการศึกษา 
2) มีความสามารถในการวางแผนและด าเนินการจัดท างานได้ตามระเบียบวิธีวิจัย 
3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและจัดกิจกรรมสัมมนา 
4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
5) มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย 
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  5.1.3 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4  

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต  

5.1.5 การเตรียมการ 
1) ให้นิสิตนักศึกษาระดมกันวางแผนงานจัดเตรียมเก่ียวกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา 
2) ก าหนดขั้นตอนและชั่วโมงการให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
3) จัดกิจกรรมสัมมนาและส่งผลการศึกษา 
4) มีความสามารถในการวางแผนและด าเนินการจัดท างานได้ตามระเบียบวิธีวิจัย 
5) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและจัดกิจกรรมสัมมนา 
6) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 

 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
ก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลบัณฑิตนิพนธ์และก าหนดสัดส่วนคะแนนในการ

ประเมินผลบัณฑิตนิพนธ์แต่ละรายการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อสัมมนาและคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อสัมมนาโครงงาน ก าหนดการประเมินผลบัณฑิตนิพนธ์   
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

มีความรู้และทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษดี  

1) จัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และ
บุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทั้ง 4 ทักษะที่เน้นการน าไปใช้
จริง โดยสนับสนุนให้ เข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
มาตรฐานสากล เช่น TOEIC, IELT ในระดับที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ทั่วไป  
2) จัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลา โดยส่งเสริมให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการรับรองแขกต่างประเทศของมหาวิทยาลัย การไปเรียน
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
3) จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับระดับความรู้และความสนใจของนิสิต
นักศึกษา เช่น การประกวดร้องเพลงสากล การจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) เป็นต้น 

มีทักษะการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- 1) จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

- 2) จัดอบรมทักษะการท างานที่จ าเป็นต่อการท างาน เช่น การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานส านักงาน การพานิสิตนักศึกษาไปทัศนศึกษาและศึกษา 
ดูงานสถานประกอบการต่างๆ และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะโดยนิสิตนักศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการหลักภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น โครงการ
ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม ค่ายจิตอาสา เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในการด าเนินชีวิต 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีความฉลาดทางอารมณ์  
4. มีจิตส านึกสาธารณะ  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่างๆ  

1 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้น เรียน หรือ     
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
ก ร ณี ศึ ก ษ า  บ ท บ า ท ส ม มุ ติ 
สถานการณ์จ าลอง เกม 
6. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
7. การก าหนดพฤติกรรม ข้อปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
8. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น         
การสอนและมอบหมายงาน 

ผลงาน 
3.  ประเมินจากการวิ เคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 
 2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
ในเนื้อหาวิชา 
2. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
ในความเป็นไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
3. มีความสามารถน าความรู้ไป
พัฒนาตนเอง  
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การเรียนรู้ ต่ างๆ เ พ่ือน าไปใช้ ใน 
การเรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง  
7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้ 
จากกรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง 
เกม หรือสถานการณ์จริง  
8. การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา 
เป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน 
4 .  ประ เมิ นจ ากการน า เ สนอ
รายงาน หรือผลงานของผู้เรียน 
5 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้น เรียน หรือ 
การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 

 

 
 
 
 
 



51 
 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสั งคมเ พ่ือพัฒนา
ตนเอง 
2. มีทักษะการคิดวิ เคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
แบบองค์รวม  
3. มีความสามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการ โครงงาน  
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจาก
การสืบค้น การบรรยาย เอกสารและสื่อ
ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การอภิปราย การ
น าเสนอในชั้นเรียน 
7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จาก
ชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง  
8. การสอนโดยใช้การ เรี ยนรู้ จ าก
กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง เกม 
เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
และวิพากษ ์
9. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
ก า ร เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้ 
ในการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/
หรือการสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม ใบงาน 
รายงาน ผลงาน ผลผลิต หรือ 
การน าเสนอของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปราย 
หรือการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการ
ตอบค าถาม 

 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ต่ า ง 
ด้านวัฒนธรรม และความต่าง 
ด้านกระบวนทัศน์ 
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิก
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  แ ล ะ
ประชาคมโลก 
3. มี ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น               
ในฐานะผู้น า ผู้ตามที่ดี  โดยผ่าน
กิจกรรมการท ารายงาน โครงการ 

1 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
ใ น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากทักษะการแสดงออก
ใ น ภ า ว ะ ผู้ น า  ผู้ ต า ม จ า ก
สถานการณ์การเรียนการสอน              
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน 
 

โครงงาน เพื่อการน าเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ  กรณีศึ กษา หรื อ
สถานการณ์ จ า ลอง  เ พ่ื อ เ รี ยนรู้ 
ก า ร ป รั บ ตั ว  บ ท บ า ท               
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ  แ ล ะบ ท บ า ท          
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
4.  การศึกษาดู งาน เรียนรู้นอก
สถานที่  เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เ รี ย น รู้ จ า ก ชุ ม ชน  เ รี ย น รู้ จ า ก              
สภาพจริง 

ที่ก าหนด 
3.  ประเมินจากความสามารถ 
ในการท างาน การปฏิบัติ ง าน
ร่วมกัน  
4 .  ประ เมิ นจ ากการน า เ สนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการสื่อสาร 
2. มีทักษะการวิ เคราะห์ เชิง
ตัวเลข  
3. มีทั กษะและสามารถ ใช้
น วั ต ก ร รมและ เทค โน โ ลยี 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ใ ช้ เ ทคโน โลยี ส ารสน เทศ และ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้ผู้เรียน
ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียนระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคล
อ่ืนๆ 
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
ก ร ณี ศึ ก ษ า  บ ท บ า ท ส ม มุ ติ 
สถานการณ์จ าลอง  

1 .  ป ระ เ มิ น จ ากกา รสั ง เ กต
พ ฤ ติ ก ร ร ม  ก า ร สื่ อ ส า ร                  
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ห รื อ 
กา รติ ด ต่ อ ผู้ ส อนผ่ า น ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือ 
การน าเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน  
ทั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล                  
การประมวลผล  และการใช้
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
เ พ่ื อการน า เ สนอ ในรู ปแบบ 
ที่เหมาะสม 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีการน้อมน าศาสตร์พระ
รายชามา ใช้ ในการ พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีระเบียบวินัย 
4. มีจิตส านึกและตระหนักใน
การปฏิบั ติ ตามจรรยาทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่างๆ  
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
ก ร ณี ศึ ก ษ า  บ ท บ า ท ส ม มุ ติ 
สถานการณ์จ าลอง  
6. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  

1. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤ ติ ก ร ร ม  ก า รต ร ง ต่ อ เ ว ล า
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น ชั้ น เ รี ย น                   
การอภิปรายในชั้ น เรี ยน หรือ      
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือ
ผลงาน 
3.  ประเมินจากการวิ เคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 

 2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มี ก า ร น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม 
2. มีความรอบรู้ ในหลักการ
และศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ 
3. มีความสามารถประมวล 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ได ้
4. มีความรอบรู้และสามารถ
ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการใน
ส า ข า วิ ช า แ ล ะ ง า น วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง 
  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การท าโครงงาน วิจัย และสัมมนา 
5. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การ เ รี ยนรู้ ต่ า งๆ  เ พ่ือน า ไป ใช้ ใ น 
การเรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง  
6. การสอนโดยใช้การ เรี ยนรู้ จ าก
กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง  
หรือสถานการณ์จริง  
 

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การตอบค าถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากผลงานระหว่าง
ภาค เช่น การทดสอบย่อย ใบ
งาน รายงานและการน าเสนอ
ในชั้นเรียน  
3. ประเมินจากการสอบกลาง
ภาค ปลายภาคและการปฏิบัติ 
4. ประเมินจากรูปเล่มบัณฑิต
นิ พ น ธ์ ด้ า น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ
บัณฑิตนิพนธ์ด้านการวิจัย 
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3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการสรุป
สาระความรู้ใช้ผังมโนทัศน์ 
2. มี ค ว ามสามารถ ในการ
ค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ
และประเมินข้อมูล  และน า
ข้อมูลที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม  
3. สามารถศึกษาวิ เคราะห์
ปัญหาและเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์

4. มีทักษะการคิดวิ เคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าเกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ศ า ส ต ร์
ภาษาอังกฤษ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การ เ รี ยนรู้ ต่ า งๆ  เ พ่ือน า ไป ใช้ ใ น 
การเรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง  
5. ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดย
เน้นให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกทักษะทาง
ปัญญาในการแก้ไขปัญหา  และการ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา สถานการณ์
จ าลอง หรือสถานการณ์จริง  
 

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
การตอบค าถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากผลงานระหว่าง
ภาค เช่น การทดสอบย่อย ใบ
งาน รายงานและการน าเสนอ
ในชั้นเรียน  
3. ประเมินจากการอภิปราย
หรือการแสดงความคิดเห็นจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินจากการสอบกลาง
ภาค  ปลายภาค  และกา ร
ปฏิบัติ 
 
 

 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบต่อทั้ ง
งานในหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
2. สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่ ม ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถปรั บตั ว เข้ ากับ
สถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กร
และจรรยาบรรณวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
4. มีค ว ามสามารถในการ

1. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แนะน ากฎ 
ก ติ ก า  ม า ร ย า ท  บ ท บ า ท ค ว า ม
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้
ร่วมกัน 

2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่ม
ย่อยสลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม  และ
ต าแหน่งหน้าที่ภายในกลุ่ม 

3. ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะ
ด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม โดย
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

 

1. การประเมินโดยสมาชิก
กลุ่ม และอาจารย์ผู้สอน 

2. สั ง เ กตพฤติ ก ร รมกา ร
แสดงออก  และการ ร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้ งในและ
นอกชั้นเรียน 

3. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกถึงภาวะผู้น าและผู้
ตามจากสถานการณ์การเรียน
การสอนแบบกลุ่ม 
4. ประเมินจากผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ปรั บ ตั ว เ ชิ ง วิ ช า ชี พ แ ล ะมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลอื่น 
 
   

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีการน าข้อมูลเชิงตัวเลข 
การใช้ภาษาในการสื่อสารและ
เทศโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
น าเสนองาน 

2. สามารถสรุปประเด็นและ
สามารถสื่อสาร รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของการน าเสนอทั้ง
ภ าษา พูดและภ าษา เขี ย น            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
สื บ ค้ น จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศทั้ งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
4. มี ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม        
ค ว า ม  ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ต ล อ ด จ น ก า ร สื่ อ ส า ร ที่
เหมาะสม 

 

1. บรรยาย 
2. สอนโดยการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่
ต้องใช้ทักษะในการวิ เคราะห์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การสอน โดยมี ก าร เ รี ยบ เรี ย ง
น าเสนอเป็นภาษาเขียน การน าเสนอ
ด้วยวาจา และใช้สื่ อประกอบการ
น าเสนอ 
4. การสอนโดยมีการสืบค้นข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้สอน
แนะน าวิธีการเลือกข้อมูลสารสนเทศที่
มีคุณภาพ และวิธีการเขียนหลักการ
อ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. การสอนโดยการจัดรายวิชาสัมมนา
ให้นิสิตนักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียง
เป็นรายงาน และน า เสนอด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  

1. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น
กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละ
บุคคล 

2. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ใ บ ง า น              
สอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ประ เมินทั กษะการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก า ร
น าเสนอรายงาน สัมมนา และ
การวิจัย 
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3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
1.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3) มีความฉลาดทางอารมณ์  
1.4) มีจิตส านึกสาธารณะ  

 2) ด้านความรู้ 
2.1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  
2.2) มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
2.3) มีความสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพ่ือพัฒนา

ตนเอง 
3.2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

แบบองค์รวม  
3.3) มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1) มีความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และความต่างด้านกระบวนทัศน์ 
4.2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลก 
4.3) มีภาวะผู้น า และความสามารถในการท างานร่วมกัน 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะการสื่อสาร 
5.2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.3) มีทักษะและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 

 
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 

 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
  1.1)  มีการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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  1.3) มีระเบียบวินัย 
  1.4)   มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาทางวิชาการและวิชาชีพ 

2) ด้านความรู้ 
  2.1) มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
  2.2)   มีความรอบรู้ในหลักการและศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ 
  2.3)   มีความสามารถประมวล ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ได้ 
  2.4) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาวิชาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีความสามารถในการสรุปสาระความรู้ใช้ผังมโนทัศน์ 
3.2) มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล  และน าข้อมูลที่

ได้มาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
3.3)  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.4) มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่

เกี่ยวข้องในศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) มีความรับผิดชอบต่อท้ังงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งแบบรายบุคคลและ

รายกลุ่ม 
4.2) มีความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3) มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณ

วิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
4.4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอ่ืน 

 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีการน าข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้ภาษาในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

เพ่ือการน าเสนองาน 
5.2) มีความสามารถในการสรุปประเด็นและสามารถสื่อสาร รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการ

น าเสนอทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ สืบค้นจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ                    

และนานาชาติ 
5.4) มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                 
9121101 ทักษะชีวิต                 
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21                 

9121103 ความเป็นพลเมือง                 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน                 
9131102 ทักษะการเรยีนรู้และแก้ปัญหาเชิง

คณิตศาสตร ์
                

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต                 
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                 
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รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู                 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน                 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี                 
9122201 การจัดการสมยัใหม่และภาวะผู้น า                 
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 
9122203 สุนทรียะทางศลิปกรรม                 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต                 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
ออนไลน์ 

                

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน                 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                 
9132204 สุขภาพและความงาม                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาเนื้อหา  
(วิชาแกน/วิชาบังคับ/วิชาเอกเลือก) 

                    

2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                       

2100202 การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ                     

2100203   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                        
2100204   ทักษะภาษาสู่อาเซียน                     

2105101    การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1                     

2105102    การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1                     
2105103    ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                     

2105104     การเขียนเบื้องต้น                     
2105105    สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ                     
2105201   การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2                  
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

2105202    วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ                     

2105203    กลวิธีการอ่าน                     

2105204     การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2                     
2105205   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                     
2105206 วรรณคดีเบื้องต้น                       
2105207 หลักการแปล                      

2105301 การอ่านตีความ                     

2105302    ภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย                     
2105303    การเขียนระดับย่อหน้า                     

2105304    วาทการ                     

2105305   การน าเสนอภาษาอังกฤษ                     
2105306 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น                     

2105401    สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย                     
2105208 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิง                     
2105209 การเขียนตามรูปแบบ 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

2105210    การอ่านอังกฤษธุรกิจ                     

2105211     ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ                     

2105307    การสนทนาระดับสูง                     
2105308    ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน                     

2105309    ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน 

                    

2105310    การติดต่อทางธุรกิจ                     

2105311    การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทางวรรณคดี                     
2105403    วรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็น

ภาษาอังกฤษ 
                    

2105312    การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                     

2105313    วิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ                     

2105402    บุคลิกภาพและมารยาทสากล                     
2105404     ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน                     

2105405    โครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 
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รายวิชา 

 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะปัญญา 

 
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

2105406    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     
 

 

63 



64 

 

หมวดที ่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชามีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยสาขาวิชาจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการเรียนการสอนและข้อสอบ การให้ค่าระดับ และมีการสุ่มประเมินข้อสอบโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และในการทวนสอบในระดับหลักสูตรจะเขียนไว้ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชา  

 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ                   
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย                    
โดยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได ้

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชามีการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากนักศึกษา

ส าเร็จการศึกษาโดยเน้นการท าวิจัยหาสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและท าอย่างต่อเนื่อง 
จากนั้นน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร  
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยการวิจัยอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ    
การงานอาชีพ 
 2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา ต่อบัณฑิตที่จบ
การศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการที่
มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
 3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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 5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา  
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
1) เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) มีความประพฤติดีมีคุณธรรมสมกับศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้นๆ 
3) สอบผ่านรายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดให้เรียนเพ่ิมและไม่มีรายวิชาใดได้รับค่าระดับคะแนนเป็น E, I หรือ U 
4) ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
5) ใช้เวลาการศึกษาเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
6) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
7) นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบ

ตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.60 และไม่เคยสอบได้ D+, D, E 
หรือ U ในรายวิชาใด 

8) นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบ
ตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไปและไม่เคยสอบได้ D+, D, E หรือ U ใน
รายวิชาใด 

9) ส าหรับนักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 แต่มีรายวิชาที่สอบได้ระดับ
ค่าคะแนน “D” ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
1) เป็นนักศึกษาที่เรียนภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ

การศึกษาต่อส่วนงานทะเบียนและประเมินผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมิฉะนั้นอาจไม่ได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้มีความเข้าใจ ด้านโครงสร้าง

หลักสูตร ระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา บทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นครู มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือ 
นักศึกษา และคู่มืออาจารย์ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษาและน าไปใช้ในการท างาน 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมเรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดท า มคอ.3  

1.3 จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คอยดูแลและให้ค าปรึกษาในด้านการท างานและติดตาม การท างานของ
อาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

1.4 มอบหมายรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบให้ศึกษาค าอธิบายรายวิชารวมทั้งการจัดท า มคอ. 3  
ของรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยชี้แนะและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและน าเข้า
ที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนและร่วมกันแก้ไขปัญหา 

1.5 ประชุมนักศึกษาของสาขาวิชา เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่ให้ได้ทราบและให้ความเคารพนับถือ
อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

มีกระบวนการให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ      
ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนควรได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเป็นประจ าทุกปี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน

รองคณบดีฝุายวิชาการ ให้กับคณาจารย์ในคณะ โดยก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกท่ีเข้าท างาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือฟ้ืนฟูทุก 2-3 ปี 

2) การประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่    
ที่ได้มาจากการวิจัยฯ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา 
ตลอดจนร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชา 

3) สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชาได้เข้าร่วมการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรม
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และน าความรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา 

4) จัดรายวิชาหลักของสาขาวิชาให้อาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ได้สอนร่วมกัน เพ่ือให้อาจารย์ใหม่
ได้สังเกตและเห็นตัวอย่างในการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
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5) วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ เพ่ือจะได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลใหม่ๆ ที่ มีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชา 

6) สนับสนุ นการท า วิ จั ย ในชั้ น เ รี ยน  ตลอดจนการวิ จั ย ต่ า งๆ  ตามความ เชี่ ย ว ชาญ                   
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นการเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนได้ทราบ  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1) สนับสนุนให้คณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ระชุม
วิชาการของหน่วยงานต่างๆ 

2) ฝึกอบรมทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอหรือแนวคิดของโครงการวิจัยและ
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

3) สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย และขอทุนวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
4) สนับสนุนความร่วมมือในงานวิจัยที่สนองตอบความต้องการของชุมชนในประเทศและความ

ร่วมมือในการท าวิจัยกับต่างประเทศ 
5) สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ที่จัด

ขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
 6) สนับสนุนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี 2558 และรายงานผลการด าเนินการผลของหลักสูตร 
(มคอ.7) และมีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปลเพ่ือส่งเสริมการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ  บัณฑิตจะสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษาได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ 
นักแปล ล่าม ผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ ฯลฯ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
3.  นักศึกษา 

สาขาวิชาฯ ได้น าระบบและกลไกน าไปสู่การปฏิบัติ  และการรายงานผลการด าเนินงาน ทางด้าน
นักศึกษา ได้แก่ 

3.1 การรับนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนรับนักศึกษาและก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยให้

เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและการปรับ
ความรู้พ้ืนฐานด้านต่างๆ รวมถึงด้านภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 
เพ่ือให้พร้อมต่อการเรียนของหลักสูตรและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางวิชาการและกิจกรรม เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.4 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษา 

มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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3.5 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
มีการติดตามผลการด าเนินงานที่เกิดกับนักศึกษาโดยการส ารวจอัตราการคงอยู่ การส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา และสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา 
 
4.  อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์และคัดเลือกอาจารย์ใหม่สาขาวิชาฯ มีก าหนดคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ที่ประกาศใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี 2558 
4.2 การบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรมีระบบกลไกการบริหารอาจารย์ มีการส ารวจการวิเคราะห์ภาระงาน ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในงานบริหารด้านต่างๆ และอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
มีการจัดท าแผนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิ การท าต าแหน่งทางวิชาการ การท า

วิจัย ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชา แต่งหนังสือ ต ารา และเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เป็นต้น 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรออกแบบหลักสูตร จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีจัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการศึกษาข้อมูลตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สกอ. มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน สอดคล้องกับปรัชญา
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รายวิชาในหลักสูตรมีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติมี ความรู้ความเข้าใจ 
ความสามารถในศาสตร์ที่มีความทันสมัย ความก้าวหน้าในศาสตร์ และสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงานและสังคม ผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐ เอกชน ในปัจจุบัน  โดยมีแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา 
2) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559) และ ฉบับที่ 12 (2560-2564)  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
4) ยุทธศาสตร์ AEC 8 ข้อ 
5) ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร ก าหนดจัดให้มีกระบวนการการพิจารณาก าหนด

อาจารย์ผู้สอน และการแบ่งรายวิชาส าหรับอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญในศาสตร์  ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนมีการก ากับ ติดตามรวมทั้ง
ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และตรวจสอบจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 จัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไกการก ากับเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียน มีการจัดท ารายางานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) รายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.6) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เพ่ือน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในครั้งถัดไป  

การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวางแผน น าเสนอโครงการบูรณการงานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ากับการเรียนการสอน โดยรายวิชาที่ถูกเลือกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องการบูรณาการนั้นๆ
โดยมุ่งเน้นการพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบูรณาโครงการดังกล่าวกับการเรียนการสอน 
เพ่ือใหน้ักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยตรวจสอบวิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา (Curriculum 
Mapping) พิจารณาเกณฑ์การประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ให้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล 
และสะท้อนถึงทักษะการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา มีการจัดท า มคอ .5 
มคอ.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา (Curriculum 
Mapping) และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการจัดท า มคอ.7 โดยตรวจสอบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตว่าสะท้อนทักษะการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ตามสภาพความเป็นจริง 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาฯ มีการจัดท าระบบและกลไก น าไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  ประเมินกระบวนการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลประเมิน โดยส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ และ
นักศึกษาร่วมกัน ส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่าเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และมีการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มี ก า รทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อ ง นั ก ศึ กษ าต ามมาต รฐ าน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว  

 √ √ √ √ 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี ) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 

1) การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับคณะ  และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา การวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวน  การน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง และการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและก าหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าได้โดย การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา  

การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน ภาพรวมของหลักสูตร
ประเมินโดยบัณฑิตใหม่ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
2) การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้ายและ/หรือบัณฑิตใหม่  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยส ารวจความพึงพอใจ คุณลักษณะ และคุณสมบัติของบัณฑิต  
ที่ตลาดแรงงานต้องการ  
 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และตัวบ่งชี้ข้างต้นรวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  

 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์
ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรตามแผน
กลยุทธ์ของสาขาวิชาและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  
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ภาคผนวก ก  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
                                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           พ.ศ.2550                   Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies ) 
                                 Edith Cowan University, Australia 
 พ.ศ.2542  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
                                          คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ.2528  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kakham, Phadet (2014). Improving Newspaper Reading Skills. (3rd ed.)  Bangkok: Pisit Karnpim. 
 
บทความวิชาการ 
เผด็จ ก๋าค า (2553).  รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร.โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4, 20-22 
กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, หน้า 239-249.  

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชากลวิธีการอ่าน 
2) วิชาภาษาอังกฤษสื่อมวลชนร่วมสมัย 
3) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรรณวดี  ชัยชาญกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552     ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
                           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ.2549     Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies ) 
                                 Edith Cowan University, Australia 

พ.ศ.2548     ประกาศนียบัตร (นโยบายและความเป็นผู้น าทางการศึกษา),   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2536     กศ.ม. (ภาษาอังกฤษและวรรณคดีตะวันตก)   
                                 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2523    ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส)      
                           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร           
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ     ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (2555). Innovative Research from the World Local University to the  

Community: A Case Studyy of Bansomdejchaoppraya Rajabhat University,  
          Bangkok. บ้านสมเด็จปริทัศน์. 5(1). 39 – 46.  
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (2558). การพัฒนาภาษาอังกฤษผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและ 

การท่องเที่ยวในเขตการปกครองกรุงธนใต้.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) อุดมศึกษาโลกาภิวัตน์ : 

รายงานการดูงานและการประชุมวิชาการทางการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร . ไพฑูรย์                   
สินลารัตน์.  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวมบทความด้าน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 

Chanchaikul, Wanwadee; Watchanarat, Kwannapa. (2015). Introduction to Literature. 
(5th ed.) Bangkok: Sahadhammik Printing.  

Chanchaikul, Wanwadee; et al. (2015). Unit 1 Diary, Unit 2 Note, Unit 3 Message and 
Unit 4 Electronic mail, Memorandum and Form-Filling. Controlled and 
Formulaic Writing. (3rd ed.) (P.1-46) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
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Chaichankul W. (2015).  English for Graduate Study (Master degree in Thai Traditional 
 Medicine Program). Bangkok: Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
 

บทความวิชาการ 
 

ประสบการณ์สอน 
1)  วิชาการเขียนอนุเฉท  
2)  วิชาวรรณคดีเบื้องต้น  
3)  วิชาวรรณคดีส าหรับเด็ก  
4)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
5)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
6)  วิชาการเขียนเชิงวิชาการข้ันสูง  
7)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจนานาชาติ 
8)  วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
9)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและส านักงาน  
10)  วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
11)  วิชาการศึกษาอิสระ 
12)  วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
13)  วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  
14)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
2)  วิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทางวรรณคดี 
3)  วิชาวรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
4)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
5)  วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
6)  วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 



77 

 

ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อ.ด. (ภาษาศาสตร์)   

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม) 

เหรียญทอง  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 

ต ารา 
Sudasna, P. (2012). Introduction to Linguistics. Bangkok: Mister Copy. 
Sudasna, P. (2012). Practical Phonetics. Bangkok: Mister Copy. 
 
งานวิจัย  

 
บทความวิจัย 
Sudasna, P. (2012). “Collaboration between University and Local Community in 

Transforming Local Knowledge to Global Education.” The International 
Conference on Global Education & the 26th Curriculum and Instruction Forum. 
Tamkang University, Taiwan. 25-26 May 2012.  

 

Sudasna, P. (2012). “Thai EFL Learners' Cultural Gap Awareness in English Culture-
Specific and Universal Vocabulary Recognition.” The 9th  International 
Conference on Bilingualism. 26-28 January 2012. Chiangrai Rajabhat University, 
Chiangrai, Thailand. 48.  

 

Sudasna, P. and Kittiwongwatanachai,  Waranya (2012). “Context Dependent Processing 
of Affective and Non- Affective Meanings in Words and Pictures.” The 1st 
International Seminar on Malaysian-Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 
May 2012.  
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Sudasna, P. (2012). “The Development of English for Thai Local Cultural Tourism with 
the Use of Instructional Package.” The 1st International Seminar on Malaysian-
Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 May 2012.  

Sudasna, P. (2013). “The Development of Thai-Vietnamese WordNet:Pilot Project 
using the First Order Entity and Bi-directional Translation Approach.” The 
3rd International Conference on Applied Social Science. 15-16 January 2013. 
Taipei, Taiwan. 221-233.  

 

Sudasna, P. (2013). “The Development of Communicative English Learning Process for 
Local Cultural Communication.” The Fifth Annual Asian Conference on 
Education. 23-27 October 2013. Osaka, Japan. The International Academic 
Forum (Iafor) http://ace.iafor.org  

 

Sudasna, P. (2013). “The Development of English Online learning Using Local Cultural 
Education Resources in Bangkok, Thailand.” The 9th Annual LLAS elarning 
symposium. University of Southampton. UK. https://www.llas.ac.uk. (online) 

 

Sudasna, P. (2014). “Effective of Simulation in Online Learning Package on Tourism 
English Communicative Proficient Development.” The 6th Annual 
International ThaiSim Conference “Learning with simulations and games: 
Learning methods for the AEC”. 31 March - 1 April 2014. The Thai Simulation & 
Gaming for Learning Association (ThaiSim). 120-128.  

 

Sudasna, P. (2014). “Meaning Transparency makes Meaningful Language Acquisition.” 
The 1st CULI-LITU International Conference 2014 “Colorful ELT for ASEAN 
Integraiton: Symposium, Workshops, and Presentations.” 16-17 October 2014. 
Chulalongkorn University Language Institute and Language Institute Thammasat 
University.  

 

Sudasna, P. (2014). “The Use of Articulatory Analysis of Sound as a Simulation for 
Improving English Pronunciation.” The 5th Biennial International Conference 
on Teaching and Learning of English in Asia. 27 – 29 October 2014. University 
Utara Malaysia.  

 

Sudasna, P. (2015). “Development of ASEAN Wordnet : Equivalent Translation of 
English-Thai-Laotian-Vietnamese words in the 1st Order Entity.” National 
Research Council. 
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ประสบการณ์สอน 
1)  วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
8)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
9)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นายทวีชัย  มงคลเคหา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2542  กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาสารคาม  
 พ.ศ.2529  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ทวีชัย มงคลเคหา. (2013). HOW TO UNDERSTAND TENSES. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
 Sahadhammik Publishing House. 
 

งานวิจัย  
ทวีชัย มงคลเคหา. (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการท า
 แผนผังความคิด (Mind Mapping) ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ: Sahadhammik Publishing House. 

 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชากลวิธีการอ่าน 
5) วิชาการอ่านและการตีความ 
6) วิชาการแปลอังกฤษไทยเบื้องต้น 
7) วิชาการแปลไทยอังกฤษเบื้องต้น 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 
3) วิชากลวิธีการอ่าน 
4) วิชาการอ่านและการตีความ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549  M.A. (Linguistics) Deccan College, Pune , India 
 พ.ศ.2547  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Kitiwongwattanachai, Waranya; et al. (2015). Unit 6 Business letter. Controlled and 

Formulaic Writing. (3rded.) (P.59-71) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น   

 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน   
 3)  วิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้   
 4)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1   
 5)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 2   
 6)   วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 7)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2   
 8)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 9)   วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1   
 10)  วิชาการฟังและพูด 1   
 11)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
 12)  วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย   
 13)  วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเพ่ือชีวิต   
 14)  วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
 15)  วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
 16)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ 1   
 17)  วิชาการแปลเบื้องต้น   
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 18)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1   
 19)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1   
 20)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน   
 21)  วิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 22)  วิชาโครงงานภาษาอังกฤษอิสระ   
 23)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะ   
 24)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 25)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   
 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
3) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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ชื่อ-สกุล    นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557   Certificate of Attendance, Auckland, New Zealand           
 พ.ศ.2558           Certificate in TU TESOL by the Language Institute, 
    Thammasat University  
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)   (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  (เกียรตินิยม)      
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์สังคม  
    สัทศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  
    การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Edens Mowmessie, Gilbert; et al. (2015). Unit 5 Postcard and Greeting Card. Controlled 

and Formulaic Writing. (3rded.) (P.47-58) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการฟังและการพูด 1 
2) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
3) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
4) วิชาการแปลเพื่องานธุรกิจ 
5) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
6) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
8) วิชาวาทการ 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

10) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
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11) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
12) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
3) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) วิชาวาทการ 
5) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิง 
6) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวขวัญนภา  วัจนรัตน ์
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2550  อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

    คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2544  ศศ.บ. (การแปล) 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ การแปล 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Chanchaikul, Wanwadee; Watchanarat, Kwannapa. (2015). Introduction to Literature. 

(5th ed.) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชาการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
5) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
6) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
7) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
8) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
9) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
4) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
5) วิชาหลักการแปล 
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6) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
7) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 
8) วิชาการแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
9) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
10) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ข  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
                                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           พ.ศ.2550                   Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies ) 
                                 Edith Cowan University, Australia 
 พ.ศ.2542  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
                                          คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ.2528  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kakham, Phadet (2014). Improving Newspaper Reading Skills. (3rd ed.)  Bangkok: Pisit Karnpim. 
 
บทความวิชาการ 
เผด็จ ก๋าค า (2553). “ รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร.” โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4, 
20-22 กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, หนา้ 239-249.  

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชากลวิธีการอ่าน 
2) วิชาภาษาอังกฤษสื่อมวลชนร่วมสมัย 
3) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรรณวดี  ชัยชาญกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552     ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
                           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ.2549     Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies ) 
                                 Edith Cowan University, Australia 

พ.ศ.2548     ประกาศนียบัตร (นโยบายและความเป็นผู้น าทางการศึกษา),   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2536     กศ.ม. (ภาษาอังกฤษและวรรณคดีตะวันตก)   
                                 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2523    ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส)      
                           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร           
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ     ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (2555). Innovative Research from the World Local University to the  

Community: A Case Studyy of Bansomdejchaoppraya Rajabhat University,  
          Bangkok. บ้านสมเด็จปริทัศน์. 5(1). 39 – 46.  
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (2558). การพัฒนาภาษาอังกฤษผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและ 

การท่องเที่ยวในเขตการปกครองกรุงธนใต้.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) อุดมศึกษาโลกาภิวัตน์ : 

รายงานการดูงานและการประชุมวิชาการทางการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร . ไพฑูรย์                   
สินลารัตน์.  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวมบทความด้าน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 

Chanchaikul, Wanwadee; Watchanarat, Kwannapa. (2015). Introduction to Literature. 
(5th ed.) Bangkok: Sahadhammik Printing.  

Chanchaikul, Wanwadee; et al. (2015). Unit 1 Diary, Unit 2 Note, Unit 3 Message and 
Unit 4 Electronic mail, Memorandum and Form-Filling. Controlled and 
Formulaic Writing. (3rd ed.) (P.1-48) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
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Chaichankul W. (2015).  English for Graduate Study (Master degree in Thai Traditional 
 Medicine Program). Bangkok: Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
 

บทความวิชาการ 
 

ประสบการณ์สอน 
1)  วิชาการเขียนอนุเฉท  
2)  วิชาวรรณคดีเบื้องต้น  
3)  วิชาวรรณคดีส าหรับเด็ก  
4)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
5)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
6)  วิชาการเขียนเชิงวิชาการข้ันสูง  
7)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจนานาชาติ 
8)  วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
9)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและส านักงาน  
10)  วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
11)  วิชาการศึกษาอิสระ 
12)  วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
13)  วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  
14)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
2)  วิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทางวรรณคดี 
3)  วิชาวรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
4)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
5)  วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
6)  วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อ.ด. (ภาษาศาสตร์)   

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม)  

เหรียญทอง  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 

ต ารา 
Sudasna, P. (2012). Introduction to Linguistics. Bangkok: Mister Copy. 
Sudasna, P. (2012). Practical Phonetics. Bangkok: Mister Copy. 
 
งานวิจัย  

 
บทความวิจัย 
Sudasna, P. (2012). “Collaboration between University and Local Community in 

Transforming Local Knowledge to Global Education.” The International 
Conference on Global Education & the 26th Curriculum and Instruction Forum. 
Tamkang University, Taiwan. 25-26 May 2012.  

 

Sudasna, P. (2012). “Thai EFL Learners' Cultural Gap Awareness in English Culture-
Specific and Universal Vocabulary Recognition.” The 9th  International 
Conference on Bilingualism. 26-28 January 2012. Chiangrai Rajabhat University, 
Chiangrai, Thailand. 48.  

 

Sudasna, P. and Kittiwongwatanachai,  Waranya (2012). “Context Dependent Processing 
of Affective and Non- Affective Meanings in Words and Pictures.” The 1st 
International Seminar on Malaysian-Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 
May 2012.  
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Sudasna, P. (2012). “The Development of English for Thai Local Cultural Tourism with 
the Use of Instructional Package.” The 1st International Seminar on Malaysian-
Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 May 2012.  

Sudasna, P. (2013). “The Development of Thai-Vietnamese WordNet:Pilot Project 
using the First Order Entity and Bi-directional Translation Approach.” The 
3rd International Conference on Applied Social Science. 15-16 January 2013. 
Taipei, Taiwan. 221-233.  

 

Sudasna, P. (2013). “The Development of Communicative English Learning Process for 
Local Cultural Communication.” The Fifth Annual Asian Conference on 
Education. 23-27 October 2013. Osaka, Japan. The International Academic 
Forum (Iafor) http://ace.iafor.org  

 

Sudasna, P. (2013). “The Development of English Online learning Using Local Cultural 
Education Resources in Bangkok, Thailand.” The 9th Annual LLAS elarning 
symposium. University of Southampton. UK. https://www.llas.ac.uk. (online) 

 

Sudasna, P. (2014). “Effective of Simulation in Online Learning Package on Tourism 
English Communicative Proficient Development.” The 6th Annual 
International ThaiSim Conference “Learning with simulations and games: 
Learning methods for the AEC”. 31 March - 1 April 2014. The Thai Simulation & 
Gaming for Learning Association (ThaiSim). 120-128.  

 

Sudasna, P. (2014). “Meaning Transparency makes Meaningful Language Acquisition.” 
The 1st CULI-LITU International Conference 2014 “Colorful ELT for ASEAN 
Integraiton: Symposium, Workshops, and Presentations.” 16-17 October 2014. 
Chulalongkorn University Language Institute and Language Institute Thammasat 
University.  

 

Sudasna, P. (2014). “The Use of Articulatory Analysis of Sound as a Simulation for 
Improving English Pronunciation.” The 5th Biennial International Conference 
on Teaching and Learning of English in Asia. 27 – 29 October 2014. University 
Utara Malaysia.  

 

Sudasna, P. (2015). “Development of ASEAN Wordnet : Equivalent Translation of 
English-Thai-Laotian-Vietnamese words in the 1st Order Entity.” National 
Research Council. 
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ประสบการณ์สอน 
1)  วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
7)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
8)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นายทวีชัย  มงคลเคหา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2542  กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาสารคาม  
 พ.ศ.2529  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ทวีชัย มงคลเคหา. (2013). HOW TO UNDERSTAND TENSES. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
 Sahadhammik Publishing House. 
 

งานวิจัย  
ทวีชัย มงคลเคหา. (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการท า
 แผนผังความคิด (Mind Mapping) ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ: Sahadhammik Publishing House. 

 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชากลวิธีการอ่าน 
5) วิชาการอ่านและการตีความ 
6) วิชาการแปลอังกฤษไทยเบื้องต้น 
7) วิชาการแปลไทยอังกฤษเบื้องต้น 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 
3) วิชากลวิธีการอ่าน 
4) วิชาการอ่านและการตีความ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549  M.A. (Linguistics) Deccan College, Pune , India 
 พ.ศ.2547  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Kitiwongwattanachai, Waranya; et al. (2015). Unit 6 Business letter. Controlled and 

Formulaic Writing. (3rded.) (P.59-71) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น   

 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน   
 3)  วิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้   
 4)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1   
 5)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 2   
 6)   วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 7)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2   
 8)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 9)   วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1   
 10)  วิชาการฟังและพูด 1   
 11)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
 12)  วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย   
 13)  วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเพ่ือชีวิต   
 14)  วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
 15)  วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
 16)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ 1   
 17)  วิชาการแปลเบื้องต้น   
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 18)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1   
 19)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1   
 20)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน   
 21)  วิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 22)  วิชาโครงงานภาษาอังกฤษอิสระ   
 23)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะ   
 24)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 25)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   
 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
3) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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ชื่อ-สกุล    นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557   Certificate of Attendance, Auckland, New Zealand           
 พ.ศ.2558           Certificate in TU TESOL by the Language Institute, 
    Thammasat University  
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)   (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  (เกียรตินิยม)      
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์สังคม  
    สัทศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  
    การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Edens Mowmessie, Gilbert; et al. (2015). Unit 5 Postcard and Greeting Card. Controlled 

and Formulaic Writing. (3rded.) (P.47-58) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการฟังและการพูด 1 
2) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
3) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
4) วิชาการแปลเพื่องานธุรกิจ 
5) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
6) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
8) วิชาวาทการ 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

10) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
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11) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
12) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
3) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) วิชาวาทการ 
5) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิง 
6) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวขวัญนภา  วัจนรัตน ์
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2550  อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

    คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2544  ศศ.บ. (การแปล) 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ การแปล 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Chanchaikul, Wanwadee; Watchanarat, Kwannapa. (2015). Introduction to Literature. 

(5th ed.) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชาการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
5) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
6) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
7) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
8) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
9) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
4) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
5) วิชาหลักการแปล 
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6) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
7) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 
8) วิชาการแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
9) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
10) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Inpanich, Pipittaporn; et al. (2015). Unit 7 Invitation Card/Letter. Controlled and 

Formulaic Writing. (3rded.) (P.73-85) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
บทความวิชาการ 
Inpanich, P. & Pongsakiat, S. (2016). “Error Analysis: Using Adjectives in Descriptive 

Writing of Thai EFL Students.”  36th Thailand TESOL International Conference 
2016 “The Changing Landscape of ELT: Empowerment through Glocalization”, 
29 – 30 January 2016, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Thailand. 
 

Inpanich, P. & Boonmoh, A. (2013). “The Effects of Peer and Teacher Feedback through 
an Electronic Medium (Facebook) on Students’ Writing at Different Points of 
Their Writing.” 1st International Conference on Language, Literature, and 
Cultural Studies (ICLLCS 2013), 22 – 24 August 2013, A-ONE The Royal Cruise 
Hotel, Pattaya, Chonburi, Burapha University. pp. 259 – 269.    

 
ประสบการณ์สอน 

1) ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 
2) การติดต่อทางธุรกิจ 
3) โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
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4) การเขียนตามรูปแบบ 
5) ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
6) การเขียนระดับย่อหน้า 
7) ภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
8) ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
9) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) การเขียนระดับย่อหน้า 
2) ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
    (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2550  วท.บ. (เคมี)  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

หนังสือ  
Panphet, Piyachat; et al. (2015). Unit 8 Job Application. Controlled and Formulaic   

Writing. (3rded.) (P.87-120) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
2) วิชากลวิธีการอ่าน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
4) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
6) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
7) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
2) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
3) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 
5) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
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ชื่อ-นามสกุล    นายวาปี คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สังกัด      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2549   ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2544   ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 

หนังสือ 
วาปี คงอินทร์.(2559). บทที่ 4 ค าก ากับนาม (Determiners).ใน Fundamental English 
 Grammar (o. 57-66). กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. &  Karanjakwut, C. 
 (2016). Training Programme to Obtain the Professional 
 Licensure of Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W. (2011). Langunge and Technology for 
 Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 
 

บทความวิชาการ   
Kong-in, T. “An Exploration of Approach to Intonrational Analysis and Speech Data 
 Collection.” In Thai TESOL Proceedings, Bankok: January 2012. 
 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู 
2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
3) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 

ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
4) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
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ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกมลวรรณ จรูญศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กมลวรรณ  จรูญศรี. (2559). บทที่ 7 ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences). ใน Fundamental 

English Grammar (น. 101-112). กรุงเทพฯ : สหธรรมกิ. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. (2016). 

Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teachers. 
Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 

 
งานวิจัย 
สายฝน ทรงเสี่ยงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี และ ธีรังกูร วรบ ารุงกุล. (2558). การประเมินโครงการ

ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชากลวิธีการแปล1 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน 
 3) วิชาอาเซียนศึกษา 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
 5) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
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ชื่อ-นามสกุล  นายเฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2558 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)    

คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  สถิติเพ่ือการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสอน 
  และการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). บทที่ 1 ชนิดของค า (Parts of Speech) และ บทที่ 5 กาล (Tenses). 

ใน Fundamental English Grammar (น. 1-34 และ 67-88). กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. (2016). 

Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teachers. 
Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 

 
บทความวิจัย 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). “The Effect of Computer Assisted Language Learning on 

Thai Students’ Grammar Learning Achievement:” A Study of Grade 10 Students of a 
High School in Thailand. ครุศาสตร์สาร, 10(2), 24-40. 

 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและสมัครงาน 
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ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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ชื่อ-นามสกุล  นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ)    
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2552 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่าน  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล. (2559). บทที่ 8 กริยาช่วย (Modal Verbs). ใน Fundamental English 

Grammar (น. 113-124). กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
Suebsiriviriyakul, P. (2016). Effective reading skills. Bangkok: O.S. Printing House Co., Ltd. 
 
งานวิจัย 
Suebsiriviriyakul P. et al, (2012). “A research in the topic “Behaviors in Using 

Educational Technology: E-learning through MyLab Program in Development 
of Teaching English 1 Subject, 1/2012 Semester, Siam University”. 

 
บทความวิจัย 
Suebsiriviriyakul P. (2014). "Factors Affecting English Learning (A Case Study of the Blind 

Students at Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of 
H.M. the Queen", the document called for research papers presented in the topic 
of “Innovation Convergence of Art, Science, and Technology National 
Conference”, Siam University, p. 60-70, May 22, 2014. 

Suebsiriviriyakul P. et al, (2011). “Speaking Skill Development for Communicative English 
by Task-Based Learning”, The document called for research papers presented in 
the topic of “the Research and the Association of the ASEAN Community”, the 
6th, Christian University, p. 46-55, June 11, 2011. 
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ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษในการละคร 
 3) วิชาการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 
 
ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชากลวิธีการอ่าน 
 2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษในการละคร 
 4) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ชื่อ-สกุล    นายเผด็จ  ก๋าค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557  ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
                                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           พ.ศ.2550                   Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies ) 
                                 Edith Cowan University, Australia 
 พ.ศ.2542  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
                                          คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ.2528  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
Kakham, Phadet (2014). Improving Newspaper Reading Skills. (3rd ed.)  Bangkok: Pisit Karnpim. 
 
บทความวิชาการ 
เผด็จ ก๋าค า (2553).  รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร.โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4, 20-22 
กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, หน้า 239-249.  

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
3) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชากลวิธีการอ่าน 
2) วิชาภาษาอังกฤษสื่อมวลชนร่วมสมัย 
3) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรรณวดี  ชัยชาญกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2552     ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
                           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ.2549     Graduate Diploma of Science (Interdisciplinary Studies ) 
                                 Edith Cowan University, Australia 

พ.ศ.2548     ประกาศนียบัตร (นโยบายและความเป็นผู้น าทางการศึกษา),   
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2536     กศ.ม. (ภาษาอังกฤษและวรรณคดีตะวันตก)   
                                 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ.2523    ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส)      
                           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร           
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ     ภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (2555). Innovative Research from the World Local University to the  

Community: A Case Studyy of Bansomdejchaoppraya Rajabhat University,  
          Bangkok. บ้านสมเด็จปริทัศน์. 5(1). 39 – 46.  
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (2558). การพัฒนาภาษาอังกฤษผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและ 

การท่องเที่ยวในเขตการปกครองกรุงธนใต้.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วรรณวดี  ชัยชาญกุล. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) อุดมศึกษาโลกาภิวัตน์ : 

รายงานการดูงานและการประชุมวิชาการทางการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร . ไพฑูรย์                   
สินลารัตน์.  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวมบทความด้าน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 

Chanchaikul, Wanwadee; Watchanarat, Kwannapa. (2015). Introduction to Literature. 
(5th ed.) Bangkok: Sahadhammik Printing.  

Chanchaikul, Wanwadee; et al. (2015). Unit 1 Diary, Unit 2 Note, Unit 3 Message and 
Unit 4 Electronic mail, Memorandum and Form-Filling. Controlled and 
Formulaic Writing. (3rd ed.) (P.1-48) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
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Chaichankul W. (2015).  English for Graduate Study (Master degree in Thai Traditional 
 Medicine Program). Bangkok: Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
 

บทความวิชาการ 
 

ประสบการณ์สอน 
1)  วิชาการเขียนอนุเฉท  
2)  วิชาวรรณคดีเบื้องต้น  
3)  วิชาวรรณคดีส าหรับเด็ก  
4)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
5)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
6)  วิชาการเขียนเชิงวิชาการข้ันสูง  
7)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจนานาชาติ 
8)  วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
9)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการและส านักงาน  
10)  วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
11)  วิชาการศึกษาอิสระ 
12)  วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
13)  วิชาการเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  
14)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
2)  วิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทางวรรณคดี 
3)  วิชาวรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
4)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
5)  วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
6)  วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546  อ.ด. (ภาษาศาสตร์)   

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2539  ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา)  (เกียรตินิยม)  

เหรียญทอง  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาศาสตร์  
 

ต ารา 
Sudasna, P. (2012). Introduction to Linguistics. Bangkok: Mister Copy. 
Sudasna, P. (2012). Practical Phonetics. Bangkok: Mister Copy. 
 
งานวิจัย  

 
บทความวิจัย 
Sudasna, P. (2012). “Collaboration between University and Local Community in 

Transforming Local Knowledge to Global Education.” The International 
Conference on Global Education & the 26th Curriculum and Instruction Forum. 
Tamkang University, Taiwan. 25-26 May 2012.  

 

Sudasna, P. (2012). “Thai EFL Learners' Cultural Gap Awareness in English Culture-
Specific and Universal Vocabulary Recognition.” The 9th  International 
Conference on Bilingualism. 26-28 January 2012. Chiangrai Rajabhat University, 
Chiangrai, Thailand. 48.  

 

Sudasna, P. and Kittiwongwatanachai,  Waranya (2012). “Context Dependent Processing 
of Affective and Non- Affective Meanings in Words and Pictures.” The 1st 
International Seminar on Malaysian-Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 
May 2012.  
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Sudasna, P. (2012). “The Development of English for Thai Local Cultural Tourism with 
the Use of Instructional Package.” The 1st International Seminar on Malaysian-
Thai Studies. Universiti Utara. Malaysia. 7-8 May 2012.  

Sudasna, P. (2013). “The Development of Thai-Vietnamese WordNet:Pilot Project 
using the First Order Entity and Bi-directional Translation Approach.” The 
3rd International Conference on Applied Social Science. 15-16 January 2013. 
Taipei, Taiwan. 221-233.  

 

Sudasna, P. (2013). “The Development of Communicative English Learning Process for 
Local Cultural Communication.” The Fifth Annual Asian Conference on 
Education. 23-27 October 2013. Osaka, Japan. The International Academic 
Forum (Iafor) http://ace.iafor.org  

 

Sudasna, P. (2013). “The Development of English Online learning Using Local Cultural 
Education Resources in Bangkok, Thailand.” The 9th Annual LLAS elarning 
symposium. University of Southampton. UK. https://www.llas.ac.uk. (online) 

 

Sudasna, P. (2014). “Effective of Simulation in Online Learning Package on Tourism 
English Communicative Proficient Development.” The 6th Annual 
International ThaiSim Conference “Learning with simulations and games: 
Learning methods for the AEC”. 31 March - 1 April 2014. The Thai Simulation & 
Gaming for Learning Association (ThaiSim). 120-128.  

 

Sudasna, P. (2014). “Meaning Transparency makes Meaningful Language Acquisition.” 
The 1st CULI-LITU International Conference 2014 “Colorful ELT for ASEAN 
Integraiton: Symposium, Workshops, and Presentations.” 16-17 October 2014. 
Chulalongkorn University Language Institute and Language Institute Thammasat 
University.  

 

Sudasna, P. (2014). “The Use of Articulatory Analysis of Sound as a Simulation for 
Improving English Pronunciation.” The 5th Biennial International Conference 
on Teaching and Learning of English in Asia. 27 – 29 October 2014. University 
Utara Malaysia.  

 

Sudasna, P. (2015). “Development of ASEAN Wordnet : Equivalent Translation of 
English-Thai-Laotian-Vietnamese words in the 1st Order Entity.” National 
Research Council. 
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ประสบการณ์สอน 
1)  วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 
8)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
9)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
  



117 

   

ชื่อ-สกุล    นายทวีชัย  มงคลเคหา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2542  กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาสารคาม  
 พ.ศ.2529  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ทวีชัย มงคลเคหา. (2013). HOW TO UNDERSTAND TENSES. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
 Sahadhammik Publishing House. 
 

งานวิจัย  
ทวีชัย มงคลเคหา. (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการท า
 แผนผังความคิด (Mind Mapping) ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ: Sahadhammik Publishing House. 

 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชากลวิธีการอ่าน 
5) วิชาการอ่านและการตีความ 
6) วิชาการแปลอังกฤษไทยเบื้องต้น 
7) วิชาการแปลไทยอังกฤษเบื้องต้น 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 
3) วิชากลวิธีการอ่าน 
4) วิชาการอ่านและการตีความ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาววรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549  M.A. (Linguistics) Deccan College, Pune , India 
 พ.ศ.2547  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Kitiwongwattanachai, Waranya; et al. (2015). Unit 6 Business letter. Controlled and 

Formulaic Writing. (3rded.) (P.59-71) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น   

 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน   
 3)  วิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้   
 4)   วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1   
 5)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 2   
 6)   วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 7)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2   
 8)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 9)   วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1   
 10)  วิชาการฟังและพูด 1   
 11)  วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
 12)  วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย   
 13)  วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารเพ่ือชีวิต   
 14)  วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
 15)  วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
 16)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ 1   
 17)  วิชาการแปลเบื้องต้น   
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 18)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1   
 19)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1   
 20)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน   
 21)  วิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 22)  วิชาโครงงานภาษาอังกฤษอิสระ   
 23)  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะ   
 24)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   
 25)  วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   
 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
3) วิชาวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   
4) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
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ชื่อ-สกุล    นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2557   Certificate of Attendance, Auckland, New Zealand           
 พ.ศ.2558           Certificate in TU TESOL by the Language Institute, 
    Thammasat University  
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)   (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  (เกียรตินิยม)      
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์สังคม  
    สัทศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  
    การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Edens Mowmessie, Gilbert; et al. (2015). Unit 5 Postcard and Greeting Card. Controlled 

and Formulaic Writing. (3rded.) (P.47-58) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการฟังและการพูด 1 
2) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
3) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
4) วิชาการแปลเพื่องานธุรกิจ 
5) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
6) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
8) วิชาวาทการ 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

10) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
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11) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
12) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
2) วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
3) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) วิชาวาทการ 
5) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิง 
6) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวขวัญนภา  วัจนรัตน ์
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2550  อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

    คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2544  ศศ.บ. (การแปล) 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ การแปล 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ  
Chanchaikul, Wanwadee; Watchanarat, Kwannapa. (2015). Introduction to Literature. 

(5th ed.) Bangkok: Sahadhammik Printing.  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
4) วิชาการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
5) วิชาการแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
6) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
7) วิชาการแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
8) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
9) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
4) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
5) วิชาหลักการแปล 



123 

   

6) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
7) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 
8) วิชาการแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
9) วิชาวิวัฒนาการและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
10) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพิพิธพร  อินพานิช 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 
    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2553  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ  
Inpanich, Pipittaporn; et al. (2015). Unit 7 Invitation Card/Letter. Controlled and 

Formulaic Writing. (3rded.) (P.73-85) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
 
บทความวิชาการ 
Inpanich, P. & Pongsakiat, S. (2016). Error Analysis: Using Adjectives in Descriptive Writing of 

Thai EFL Students. 36th Thailand TESOL International Conference 2016 “The 
Changing Landscape of ELT: Empowerment through Glocalization”, 29 – 30 
January 2016, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Thailand. 

Inpanich, P. & Boonmoh, A. (2013). The Effects of Peer and Teacher Feedback through an 
Electronic Medium (Facebook) on Students’ Writing at Different Points of Their 
Writing, 1st International Conference on Language, Literature, and Cultural 
Studies (ICLLCS 2013), 22 – 24 August 2013, A-ONE The Royal Cruise Hotel, 
Pattaya, Chonburi, Burapha University. pp. 259 – 269.    

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการธนาคาร 
2) วิชาการติดต่อทางธุรกิจ 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 



125 

   

4) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
6) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
7) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
8) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
9) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปิยะฉัตร  ปานเพชร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2556  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)  
    (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 พ.ศ.2550  วท.บ. (เคมี)  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

หนังสือ  
Panphet, Piyachat; et al. (2015). Unit 8 Job Application. Controlled and Formulaic    

Writing. (3rded.) (P.87-120) Bangkok: Sahadhammik Printing. 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
2) วิชากลวิธีการอ่าน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
4) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
6) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
7) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
2) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
3) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 
5) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
6) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
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ชื่อ-นามสกุล    นายวาปี คงอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สังกัด      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2549   ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2544   ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 

หนังสือ 
วาปี คงอินทร์.(2559). บทที่ 4 ค าก ากับนาม (Determiners).ใน Fundamental English 
 Grammar (o. 57-66). กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. &  Karanjakwut, C. 
 (2016). Training Programme to Obtain the Professional 
 Licensure of Foreign Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W. (2011). Langunge and Technology for 
 Teachers. Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 
 

บทความวิชาการ   
Kong-in, T. “An Exploration of Approach to Intonrational Analysis and Speech Data 
 Collection.”  In Thai TESOL Proceedings, Bankok: January 2012. 
 

ประสบการณ์สอน 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู 
2) วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
3) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 

ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
2) วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
3) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
4) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 



128 

   

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกมลวรรณ จรูญศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2552 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การแปล และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ (ESP) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กมลวรรณ  จรูญศรี. (2559). บทที่ 7 ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences). ใน Fundamental 

English Grammar (น. 101-112). กรุงเทพฯ : สหธรรมกิ. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. (2016). 

Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teachers. 
Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 

 
งานวิจัย 
สายฝน ทรงเสี่ยงไชย, กมลวรรณ จรูญศรี และ ธีรังกูร วรบ ารุงกุล. (2558). การประเมินโครงการ

ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชากลวิธีการแปล1 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน 
 3) วิชาอาเซียนศึกษา 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) วิชาการแปล 
 5) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
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ชื่อ-นามสกุล  นายเฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2558 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)    

คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์  สถิติเพ่ือการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการสอน 
  และการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เพื่อการสอบ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
หนังสือ 
เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). บทที่ 1 ชนิดของค า (Parts of Speech) และ บทที่ 5 กาล (Tenses). 

ใน Fundamental English Grammar (น. 1-34 และ 67-88). กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
Songsiengchai, S., Oulis, S., Kong-in W., Baikham, S., Charunsri, K. & Karanjakwut, C. (2016). 

Training Programme to Obtain the Professional Licensure of Foreign Teachers. 
Nonthaburi : Sahamitr Printing & Publishing. 

 
บทความวิจัย 
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ. (2559). “The Effect of Computer Assisted Language Learning on 

Thai Students’ Grammar Learning Achievement: A Study of Grade 10 Students of 
a High School in Thailand.” ครุศาสตร์สาร, 10(2), 24-40. 

 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและสมัครงาน 
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ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาการเขียนความเรียง 
 2) วิชาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงานในวิชาชีพ 
 5) วิชาการอ่านและการเขียนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ)    
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2552 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ปาริชาติ  สืบศิริวิริยะกุล. (2559). บทที่ 8 กริยาช่วย (Modal Verbs). ใน Fundamental English 

Grammar (น. 113-124). กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
Suebsiriviriyakul, P. (2016). Effective reading skills. Bangkok: O.S. Printing House Co., Ltd. 
 
งานวิจัย 
Suebsiriviriyakul P. et al, (2012). A research in the topic “Behaviors in Using Educational 

Technology: E-learning through MyLab Program in Development of Teaching 
English 1 Subject, 1/2012 Semester, Siam University”. 

 
บทความวิจัย 
Suebsiriviriyakul P. (2014). "Factors Affecting English Learning (A Case Study of the Blind 

Students at Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of 
H.M. the Queen", the document called for research papers presented in the topic of 
“Innovation Convergence of Art, Science, and Technology National Conference”, Siam 
University, p. 60-70, May 22, 2014. 

Suebsiriviriyakul P. et al, (2011). “Speaking Skill Development for Communicative English 
by Task-Based Learning”, The document called for research papers presented in 
the topic of “the Research and the Association of the ASEAN Community”, the 6th, 
Christian University, p. 46-55, June 11, 2011. 
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ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 2) วิชาการเรียนภาษาอังกฤษในการละคร 
 3) วิชาการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 
 
ภาระการสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชากลวิธีการอ่าน 
 2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 3) วิชาภาษาอังกฤษในการละคร 
 4) วิชาค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวอรุณวรรณ  ชูสังกิจ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2548  Cert. of Academic Staff Development Program 
    University of Technology, Sydney 

พ.ศ.2536  ป.บัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
 พ.ศ.2533  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
    คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยครูสงขลา 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
5) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
6) วิชากลวิธีการอ่าน 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 
3) วิชาการอ่านและการตีความ 
4) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปัทมา  เตชะสุวรรณ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2543  M.A. (Applied Linguistics) 
    Macquarie University, Australia 
 พ.ศ.2527  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 
4) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
5) วิชากลวิธีการอ่าน 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 
3) วิชาการอ่านและการตีความ 
4) วิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
5) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรในส านักงาน 
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ชื่อ-สกุล    นางสุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2557  ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) 
   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2550  Grad. Dip. Of Sci. (Interdisciplinary Studies) 

    Edith Cowan University 
 พ.ศ.2533  ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) 
    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ.2527  ค.บ. (ฝรั่งเศส-จิตวิทยา) 

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
3) วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
4) วิชาสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
3) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวสไบทิพย์  คีมทอง 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2557   ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2554  (อ.บ.) (ภาษาอังกฤษ)  

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  การสอนภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ์สอน 
1)  วิชาการแปลไทย-อังกฤษ 
2)  วิชาการแปลอังกฤษ-ไทย 
3)  วิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
4)  วิชาการฟังและการพูด 2 
5)  วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
6)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1 
7)  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการเขียนเบื้องต้น 
2) วิชาการเขียนระดับย่อหน้า 
3) วิชาการเขียนตามรูปแบบ 
4) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 
5) วิชาหลักการแปล 
6) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
7) วิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล    นายทวีวัฒน์  อินรีย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2551  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
 พ.ศ.2544  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาอังกฤษ วรรณคดี  
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาวรรณคดีเบื้องต้น 
2) วิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
3) วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 
4) วิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



140 

 

 



141 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เมื่อ 24 มีนาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรีสิริ สิงหศิริ 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. เกณฑ์การรับนักศึกษา ควรมีการระบุฐานคะแนนผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 

2. ชื่อรายวิชา รายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ควรปรับเป็นชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจง
มากกว่านี้ 

3. ชื่อรายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ควรปรับจาก English for Work 
เป็น English for Employment and Work เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 

4. ชื่อรายวิชา รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ควรปรับจาก Practical English 
Phonetics เป็น English Phonetics เพ่ือให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 

5. ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ควรปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

6. ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาการฟังและการพูด 2 ควรยกตัวอย่างสถานการณ์ที่จะสอนทักษะ
การฟังและการพูดในค าอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจน 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เมื่อ 15 ธันวาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ดร .  วรี สิ ริ   สิ งหศิ ริ  ภ าควิ ช าภาษา อังกฤษ คณะศิ ลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. อาจารย์  ดร. ขวัญหทัย  เชิดชู   ประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. คุณพรพรรณ สมทรัพย์  ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ 
จ ากัด 

4. คุณกรองทอง วรนาถ  กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเอสโอเค เซอร์วิส จ ากัด 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. การเพ่ิมเติมรายละเอียดในการ
วางแผนหลักสูตร 

การเขียนถึงสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยควรพิจารณาประเด็น ASEAN 
Community, Thailand 4.0 และ Labor mobility เพ่ือความทันสมัย
ในปัจจุบัน 

2. การเพ่ิมจ านวนวิชาให้สอดคล้อง
ตาม มคอ.1 

การจัดหมวดหมู่รายวิชาให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แนวทางภาษาศาสตร์ แนวทางวรรณคดี แนวทางการแปล อย่างละ 9 
หน่วยกิต เพิ่มหมวดวิชาที่ยังไม่ครบตามที่ มคอ. 1 ก าหนด 

3. ก า ร พิ จ า ร ณ า คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ควรมี อาทิ คุณวุฒิการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ เช่น ต ารา หรืองานวิจัย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

4. การเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเข้าไปใน
วิชาที่จะน าไปต่อยอดทางการ
ท างานได้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาษาอังกฤษในองค์กร
การท างาน พบว่า นักศึกษายังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร ควร
เสริมด้วยการอ่านหนังสือนอกเวลา ฝึกทักษะการฟังข่าวภาษาอังกฤษ
และสื่อต่างๆ 

5. การเพ่ิมรายวิชาที่มีความส าคัญต่อ
การน าไปสู่การประกอบอาชีพ 

เน้นการให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษในการท างานแต่ละสายงานซึ่งมี
ความแตกต่างกัน 

6. การเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงเพ่ือน าไป แนะน าให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับ



145 

 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

พัฒนาหลักสูตรจากสถาน
ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ เพ่ือจะได้เห็นภาพจริง 

7. ปรับแก้ข้อผิดพลาดต่างๆภายใน
เล่มหลักสูตร 

แนะน าให้ลงรายละเอียดในการสะกดค า การใส่เครื่องหมายวรรคตอน
ต่างๆ 

8. การจัดเรียงล าดับความสอดคล้อง
ของรายวิชา 

ควรเรียบเรียงค าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 เพ่ือความ
ชัดเจนในการสอน 

9. การหมวดหมู่ของรายวิชา การจัดหมวดหมู่รายวิชาบุคลิกภาพและมารยาทสากล ขอให้พิจารณา
ใหม่อีกครั้ง 

10. การท าความเข้าใจกับประเภทของ
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงควรเป็นปี 2559 หรือ 2560 โดยหลักสูตรปรับปรุง
สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่จะสามารถใช้ได้ 5 ปี  

11. การเสนอแนะตัวอย่างของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษของต่าง
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ยกตัวอย่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เพ่ือให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 

12. การก าหนดทิศทางของหลักสูตรที่
ชัดเจน 

ควรสร้างความชัดเจนด้านที่ต้องการเน้นให้นิสิต ว่านิสิตที่จบออกไปแล้ว
จะไปประกอบอาชีพในทิศทางใด โดยความชัดเจนของหลักสูตรนั้นจะ
น ารายวิชาที่เน้นไปใส่ไว้ในหมวดกลุ่มวิชาบังคับเลือก 

13. การเรียงล าดับของรายวิชาที่เป็น
ตัวต่อกัน 

พิจารณาถึงความล่าช้าของการลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีตัวที่ 1 และตัวที่ 
2 เมื่อนักศึกษาสอบตก ตัวแรกจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในตัวที่ 2 
ได้ท าให้เกิดความล่าช้าเพราะนักศึกษาจะเก็บตัวที่ตกได้อีกครั้งในปีถัด
มา อาจมีการปรับชื่อวิชาเพ่ือไม่เลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว  

14. วิชาเลือกเสรีไม่ระบุชัดเจนในการ
ลงทะเบียนเรียน 

หมวดวิชาเลือกเสรี ควรต้องใส่เพ่ิมในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งให้
ชัดเจน 

15. เขียนแนวทางท่ีชัดเจนในค าอธิบาย
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

วิชาระเบียบวิธีวิจัย กังวลว่านักศึกษาจะท าไม่ทันใน 1 ภาคเรียน 
เนื่องจากเป็นวิชาที่มีความละเอียด จึงควรระบุค าอธิบายให้กระชับ
ชัดเจนว่าจะเรียนอะไรบ้างในภาคเรียนนั้น 

16. ความสัมพันธ์ของค าอธิบาย
รายวิชา 

ในค าอธิบายบางรายวิชาในภาคภาษาไทยกับภาคภาษาอังกฤษยังไม่
สอดคล้องกัน กระบวนการในการจัดท าควรให้อาจารย์ชาวต่างชาติมี
ส่วนร่วมในการตรวจทานเป็นครั้งสุดท้ายเพ่ือความสมบูรณ์ของภาษา 

17. การให้ความชัดเจนในค าอธิบาย
รายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา English Grammar Usage 2 มีความกว้างเกินไป 
ควรใส่หัวข้อที่จะสอนให้ชัดเจน 
 

 



146 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

--------------------------------------------------------- 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีมาเป็นเวลานานหลายปี อีกทั้งหลักสูตรที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนั้นได้มีการปรับปรุงและจัดท าครั้งล่าสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555    ดังนั้นเพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน รวมถึงความต้องของตลาดแรงงาน   สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น และในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทักษะ 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม / 
จริยธรรม  2. ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการพัฒนาความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการเพิ่มพูนต่อยอดจากความรู้
ระดับปริญญาตรีของผู้เรียนให้มีขีดความสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเพ่ือรองรับ
การขยายการศึกษาภาษาอังกฤษในยุคโลกาภิวัฒน์  ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่มี
ศักยภาพและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 5 ด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  โดยได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทักษะ 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม / จริยธรรม  2. ด้าน
ความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5. ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรเดิมมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 
หน่วยกติ   หลักสูตรปรับปรุงใหม่มีจ านวนหน่วยกิตรวมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต   
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts    

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts   

ข้อมูลชื่อหลักสูตร
คงเดิม 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.A. 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.A. 

ข้อมูลชื่อปริญญาคง
เดิม 

ปรัชญา 
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการใช้
ภาษา อังกฤษเ พ่ือการสื่ อสารได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความเปลี่ยนทาง
สังคม  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมและ สามารถน าความรู้และทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอาชีพและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในประเทศ
และต่ า งประ เทศ   ร วมทั้ ง มี คุณธ ร รม
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพตามปณิธาน
ของสาขา “สื่อสารสากล สร้างคนคุณภาพ” 

เพ่ิมเติมปรัชญาของ
สาขาวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2555) มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้                                  
1)  มีทักษะความรอบรู้ด้านภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่าน
ได้ถูกต้องและเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการมี

เพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ 
บางประเด็น 
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คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการและ
รับผิดชอบต่อสังคม                    
2) มีทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประกอบอาชีพ  ค านึงถึง
องค์ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์                                       
3)  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม ใช้ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถแสดงออกซ่ึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
แก้ปัญหาในกลุ่มหรือองค์กรได้                                              
4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจต
คติท่ีดีต่อภาษาและวัฒนธรรมสากล 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
134 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
135 หน่วยกิต 

ปรับจ านวน หน่วย                
กิตของบางรายวิชา 

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 
หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตและหมวดวิชา
แต่ละกลุ่มวิชาดังนี้                         
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ไม่น้อยกว่า                       (30 นก.)                                      
1.1) กลุ่มวิชาภาษา                    (9 นก.)                       
1.2) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์           (6 นก.)              
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            (6 นก.)                
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี              (6 นก.)               
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      (98นก. ) 
2.1) วิชาแกน (พ้ืนฐานคณะ)  
ไม่น้อยกว่า                          (9 นก.)                                          
2.2) วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า      (86 นก.)  
2.3) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ          

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 
หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตและหมวดวิชา
แต่ละกลุ่มวิชาดังนี้                                 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า                    (32 นก.)                                       
1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ       (23 นก.)                
(1) กลุ่มวิชาภาษา                   (9 นก.)         
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                               (7 นก.)                         
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                               (6 นก.)                                 
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา               (1 นก.)        
1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือกไม่น้อยกว่า                                 
(9 นก.)               
(1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า    (9 นก.)            

จ า น วนหน่ ว ยกิ ต 
ปรั บ เปลี่ ยน เนื่ อ ง 
จากมีการเพ่ิมกลุ่ม
วิชาพลศึกษา และมี
ก า ร ป รั บ จ า น ว น
หน่วยกิตของบาง
รายวิชา 
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ไม่น้อยกว่า                        (3 นก.)         
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า     (6 นก.) 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่
น้อยกว่า                              (9 นก.)                          
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า                           (3 นก.)                      
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  (98นก.)                                
2.1)  วิชาแกน (พ้ืนฐานคณะ)  
ไม่น้อยกว่า                       (7 นก.)            
2.2)  วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  (87 นก.)                                    
2.3)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ          
ไม่น้อยกว่า                    (3 นก.)          
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า (6 นก.) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
2100101  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 
3(3-0-6) 
Reading English for life  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2001102 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
พัฒนากระบวนการและทักษะการอ่านที่
มุ่งเน้นการเรียนรู้และความเข้าใจตัวบทที่
หลากหลายต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจ รับรู้
ต่อโลกและชีวิตประจ าวัน 
 

2100101 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 3(2-2-5) 
English for Work 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2001102 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียน
ประวัติย่อการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การสัมภาษณ์
และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการ
ท างาน 

เปลี่ยนรหัส ชื่อและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2100102 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  
3(2-2-5) 
English for General Presentation 
หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
การน าเสนอผลงาน เน้นค าศัพท์ กลุ่มค า 
ส านวน ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบ
ของสื่อต่างๆที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน 
 

  
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2100103   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมโน
ทัศน์ในสังคม 3(3-0-6) 
Thai for Conceptual Communication in 
Society 
ความสามารถทางด้านภาษากับการสร้าง สื่อ
และรับรู้มโนทัศน์ ในสังคม การน าเสนอ
ความคิด การใช้ภาษากับการเรียนรู้อย่างมี

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 
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ประสิทธิภาพ ภาษากับพลวัตทางสังคม และ
พลังแห่งภาษาเพ่ือพัฒนาความคิด ชีวิต และ
สังคม 
2100104  ศิลปะเพื่อพัฒนามนุษย์            
3(3-0-6) Arts for Human Development 
ความหมายและแนวคิด เชิ งปรัชญาทาง
ทัศนศิลป์  ดนตรี  และ นาฎศิลป์  เรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิด คุณค่าที่มี อิทธิพลต่อการ
พัฒนาชีวิต 
 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2100105   สังคมศาสตร์เพื่อชีวิต               
3(3-0-6) Social Sciences for Life 
แนวคิดพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ในมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ ทั้งในระดับสากลและ
ท้องถิ่นไทย ตลอดจนการจัดการปัญหาด้วย
การวางแผนพัฒนายั่งยืน 
 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

 2100202 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการ
น าเสนอ   2(2-0-4) 
Information Design for presentation 
ความหมาย ประโยชน์ของการออกแบบ
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการ
อ้างอิง การใช้ภาษาส าหรับการน าเสนอ 
เทคนิคการออกแบบส าหรับผู้ ไม่ ใช่นั ก
ออกแบบส าหรับการน า 
 

 
รายวิชาใหม ่

 2100203  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Laws in daily life 
หลักกฎหมายรั ฐธรรมนูญ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสภาพบุคคล นิติ
กรรมสัญญา ละเมิด เอกเทศสัญญา ทรัพย์ 
ครอบครั ว  มรดก และกฎหมายอาญา
เบื้องต้น 
 

 
รายวิชาใหม ่
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 2100204  ทักษะภาษาสู่อาเซียน  2(2-0-4) 
ASEAN Language Skills 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาที่ 3 เพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสมัครงาน 
และการท างานในบริบทของประชาคม
อาเซียน (+3) 

 
รายวิชาใหม ่

2107101   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
3(3-0-6) Introduction to Linguistics 
นิ ย าม แ ละข อบ เ ข ต ขอ ง ภ า ษา ศ าส ต ร์ 
ภาษาศาสตร์สาขาต่างๆ ความสัม พันธ์
ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้
เบื้องต้นในการศึกษาภาษาศาสตร์  การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม ท ฤ ษ ฎี
ภาษาศาสตร์ แนวโน้มการศึกษาภาษาศาสตร์
ในปัจจุบัน  
 

2105103   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   
3(3-0-6) Introduction to Linguistics 
นิ ย ามและขอบ เ ขตของภ าษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์สาขาต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม ท ฤ ษ ฎี
ภาษาศาสตร์ 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107102   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   
3(2-2-5) Practical English Phonetics 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2107101  
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
หลักการพ้ืนฐานของสัทศาสตร์และค าจ ากัด
ความของสระ พยัญชนะ แบบฝึกหัด ปฎิบัติ
เรื่ องสัญลักษณ์สัทศาสตร์  และการถอด
สัญลักษณ์ แบบฝึกหัดการอ่าน การบันทึก
และการถอดความฝึกฟังและออกเสียงหนัก
เบา (stress ) ท านองเสียง  (Intonation ) 
สัทอักษรสากล ( International Phonetic 
Alphabet ) และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาทั้งแบบพูดคนเดียวและบทสนทนา
การปราศรัยทางการ และไม่เป็นทางการ โดย
เน้นที่พยางค์ เสี ย งหนักและระดับ เสี ยง 
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบส ารวจปัญหาการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย 

2105105   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  
3(2-2-5) English Phonetics 
หลักการพ้ืนฐานของสัทศาสตร์และค าจ ากัด
ความของสระ พยัญชนะ การปฏิบัติเรื่อง
สัญลักษณ์สัทศาสตร์ และการถอดสัญลักษณ์ 
แบบฝึกหัดการอ่าน การบันทึกและการถอด
ความเพ่ือแยกแยะเสียงต่างๆ ในค า  รวมถึง
ก า ร ใ ช้ สั ท อั ก ษ ร ส า ก ล  (International 
Phonetic Alphabet) 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107103   โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
 3(3-0-6) English Structure 1 
ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้น
รูปแบบโครงสร้างของประโยค อนุประโยค 

2105102 การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1  
3(3-0-6) English Grammar Usage 1 
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเน้น
เรื่องชนิดของค า ล าดับค า โครงสร้างประโยค

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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ล าดับค า ความสอดคล้องระหว่างประธาน
และกริยา และกาล การประยุกต์ใช้รูปแบบ
และวิธีใช้โครงสร้างภาษาพูดและภาษาเขียน
ในบริบทการสื่อสาร 

ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา 
และกาล   
 

2107104 การฟังและการพูด 1  
3(2-2-5) Listening and Speaking 1 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้น 
เน้ นทั กษะการ ฟั ง จ ากสถานการณ์ อั น
หลากหลาย และออกเสียงที่แตกต่างกัน
ระหว่างประเทศผู้ ใช้ภาษาอังกฤษต่างๆ             
ทั่วโลก 

2105101 การฟังและการพูด 1              
3(2-2-5) Listening and Speaking 1 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น เน้น
ทักษะการฟังจากสถานการณ์อันหลากหลาย 
และการออกเสียงที่แตกต่างกันของผู้ ใช้
ภาษาอังกฤษต่างๆ ทั่วโลก 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107205  วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
English Morphology and syntax 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2107101  
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
การวิเคราะห์ด้านวิทยาหน่วยค า การสร้าง
โครงสร้างประโยค ความสัมพันธ์และหน้าที่
ของหน่วยต่างๆในภาษาอังกฤษ 

2105202  วิทยาหน่วยค าและ
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
English Morphology and Syntax 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2105103
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
การวิเคราะห์ด้านวิทยาหน่วยค า การสร้างค า 
โครงสร้างประโยค ความสัมพันธ์และหน้าที่  
ของหน่วยต่างๆ ในภาษาอังกฤษ 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107206  โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2  
3(3-0-6) English Structure 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ 1  
ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาซับซ้อนเพ่ิมขึ้นด้าน
ภาษาศาสตร์หรือการเรียบเรียง ผลิตและใช้
ภาษาตามบริบทที่ก าหนด 

2105201   การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
2  
3(3-0-6) 3(3-0-6) 
English Grammar Usage 2 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  2105102  
การใช้ไวยากรณ์ภาษา อังกฤษ 1 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาซับซ้อน
เพ่ิมขึ้น และการประยุกต์ใช้ตามตามบริบทที่
ก าหนด 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107207  การฟังและการพูด 2           
3(2-2-5) Listening and Speaking 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: การฟังและการพูด1  
ภาษาอังกฤษระดับกลาง เน้นโครงสร้างบท
สนทนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พัฒนา
ทักษะการฟังจากสื่อและกิจกรรมเน้นทักษะ
การฟังที่หลากหลาย เรียนรู้เรื่องท านองเสียง
และเสียงเน้นของค า 

2105204   การฟังและการพูด 2 3(2-2-5) 
Listening and Speaking 2  
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 2105101  
การฟังและการพูด 1 
การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง เน้น
โครงสร้างบทสนทนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจาก
สถานการณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  พัฒนาทักษะการฟังจากสื่อและเน้น
กิจกรรมการฟังที่หลากหลาย   

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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2107208  การเขียนรายงานและการ
น าเสนอ  
 3(2-2-5) Report Writing and Oral 
Presentation 
หลักและทักษะการเขียนรายงานชนิดสั้นและ
ชนิดยาว รูปแบบและลักษณะของรายงาน
ทั่วไปและรายงานวิจัย การใช้แหล่งทรัพยากร 
และการใช้วิธีการอ้างอิงงานเขียนที่เหมาะสม 
ฝึกการน าเสนอสาระและข้อมูลต่างๆด้วย
ส าเนียงและส านวนภาษาท่ีเหมาะสม 
 

2105305   การน าเสนอภาษาอังกฤษ3(2-
2-5) 
English Presentation 
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ก า ร น า เ ส น อ 
องค์ประกอบของการน า เสนออย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการ
น าเสนอ ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและบริบท
ทางธุรกิจ 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 2105104  การเขียนเบื้องต้น  
3(2-2-5) Basic Writing 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ 
ค าศัพท์ ค าเชื่อมประโยคและข้อความ การ
เรียบเรียงใจความส าคัญ 

 

2107209  การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
 3(2-2-5) Introduction to English-Thai 
Translation 
ทฤษฎีพ้ืนฐานและวิธีการแปล การแปลใน
ระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าทั่วไปจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นการ
เลือกใช้ค าและรูปประโยคที่ ถูกต้องและ
เหมาะสมตามความหมายที่เทียบเคียงตาม
ต้นฉบับ รวมทั้งฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม 
 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2107316  การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
 3(2-2-5) Introduction to English-Thai 
Translation 
ความแตกต่างโครงสร้างทางภาษา ฝึกแปล
ระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าทั่วไปจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการ
เลือกใช้ค าและรูปประโยคที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามความหมายที่เทียบเคียงตาม
ต้นฉบับ รวมทั้งฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม 
 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 
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 2105207 หลักการแปล 3(2-2-5) 
Principles of Translation 
ทฤษฏีพ้ืนฐานและวิธีการแปล  การแปลใน
ระดับค า วลี ประโยคและตัวบททั่วไปจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ  โดยเน้นการเลือกใช้ค า 
และรูปประโยค  ที่ถูกต้องและเหมาะสมตาม
ความหมายที่เทียบเคียงตามต้นฉบับ รวมถึง
ทักษะการใช้พจนานุกรม และเครื่องมือที่เอ้ือ
ต่องานแปล 

รายวิชาใหม่ 

2107211  กลวิธีการอ่าน  
3(3-0-6) Reading Strategies 
กลวิธีเบื้องต้นเพื่อการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะระดับค าปละความเข้าใจในรูปแบบ
ภาษาระดับประโยคและอนุเฉท การอ่านบท
อ่านที่ยาวขึ้น การท าความเข้าใจเครื่อง
สัมพันธ์ความและการพัฒนาของแก่นเรื่อง
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การพรรณนา การ
เปรี ยบ เที ยบ  การก าจั ดความ  เป็ นต้ น 
ก าหนดให้มีการอ่านด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

2105203  กลวิธีการอ่าน 3(3-0-6) 
3(3-0-6)  Reading Strategies 
กลวิธีเบื้องต้นเพ่ือการอ่าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทักษะระดับค าและความเข้าใจในรูปแบบ
ภาษาระดับประโยคและอนุเฉท  การอ่านบท
อ่านที่ยาวขึ้น  การท าความเข้าใจเครื่อง
สัมพันธ์ความ และการพัฒนาของแก่นเรื่อง
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง  การพรรณนา   การ
เปรียบเทียบ  การจ ากัดความ เป็นต้น  
ก าหนดให้มีการอ่านด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

- คงเดิม - 

2107318 การอ่านและการตีความ 3(3-0-6) 
3(3-0-6)  Reading for Text Interpretation 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน:  2105211  
กลวิธีการอ่าน  
การอ่านบทอ่านที่ ซับซ้อนและใช้ ระดับ
ค าศัพท์ขั้นสูง การแยกความแตกต่างระหว่าง
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะคว ามคิ ด เ ห็ น  ก า รห า
ความหมายโดยนัย การท าความเข้าใจการ
พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด ใ น บ ท อ่ า น ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย   การตีความบทอ่านเพ่ือตัดสิน
ทัศนคต ิ

2105301  การอ่านและการตีความ 3(3-0-6) 
3(3-0-6)  Interpretative Reading  
การอ่านบทอ่านที่ ซับซ้อนและใช้ ระดับ
ค าศัพท์ข้ันสูง การแยกความแตกต่างระหว่าง
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ละความคิ ด เห็ น  กา รห า
ความหมายโดยนัย การท าความเข้าใจการ
พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด ใ น บ ท อ่ า น ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย   การตีความบทอ่านเพ่ือตัดสิน
ทัศนคติของผู้เขียน 
 

- คงเดิม - 
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2107212  วรรณคดีเบื้องต้น  
3(3-0-6) Introduction to Literature 
พัฒนาทักษะการฟังจากแนวดนตรีประเภท
ต่างๆ และท าความเข้าใจไวยากรณ์และ
ค าศัพท์จากทั้งรูปแบบโครงสร้างทางการและ
ไม่เป้นทางการ เข้าใจและวิเคราะห์นัยยะที่
แฝงในบทเพลง เรียนรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของศิลปินผู้ถ่ายทอดและสาระจากบทเพลง 
 

2105206  วรรณคดีเบื้องต้น             
3(3-0-6) Introduction to Literature 
ความหมาย  ประเภทและค าศัพท์เฉพาะของ
วรรณคดี ฉันทลักษณ์ และองค์ประกอบของ
บทกวีนิพนธ์  เรื่องสั้น นวนิยาย และบท
ละคร โดยศึกษาจากตัวอย่างงานวรรณกรรม
ทุกประเภท การคิดเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับ
เนื้อหาโดยเน้นแนวคิดในเรื่องคุณค่าความ
เชื่อทางสังคมและชีวิต 
 

 
ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107320 ภาษาในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศผู้ใช้ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 
Socio-Cross-Cultural Context in English 
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูด
ภาษาอังกฤษ เช่น ประวัติศาสตร์ การศึกษา 
แนวด าเนินชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ 
การเมือง เทคโนโลยี วันหยุดและเทศการ
ต่างๆ เป็นต้น  เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษา ความหมายและวัฒนธรรม 
 

2105205 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-
0-6)  
Cross-Cultural Communication 
บริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูด
ภาษาอังกฤษ เช่น ประวัติศาสตร์การศึกษา
แนวการด าเนินชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม 
ศิลปะ การเมือง เทคโนโลยี วันหยุดและ
เทศกาลต่างๆ                       เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ความหมายและ
วัฒนธรรมที่มีผลการสื่อสาร 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107317 การเขียนระดับย่อหน้า            
3(2-2-5)  Paragraph Writing 
องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนระดับย่อ
หน้าภาษาอังกฤษ หลักการและกลยุทธ์การ
เขียนย่อหน้าที่ดี  ตลอดจนการฝึกพัฒนา
คว าม คิ ด แล ะแก่ น คว าม คิ ด เ พ่ื อ เ น้ น สู่
กระบวนการเขียน 

2105303 การเขียนระดับย่อหน้า            
3(2-2-5) Paragraph Writing 
องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนระดับย่อ
หน้าภาษาอังกฤษ   หลักการและกลยุทธ์การ
เขียนย่อหน้าที่ดี  ตลอดจนการฝึกพัฒนา
ความคิ ดและแก่ นคว ามคิ ด เ พ่ื อ เ น้ น สู่
กระบวนการเขียน 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107319 ภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชลร่วม
สมัย                                    
3(3-0-6) English for Contemporary 
Mass Media 
หลักและส านวนในการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์โดย
เน้นที่การรายงานข่าว ฝึกการอ่านและเขียน
ข่าว รวมถึงคอลัมน์อ่ืนๆ เช่น การโฆษณา 
พยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์และวิพากย์
ข่าวตามหลักการสื่อสิ่งพิมพ์ 

2105303   ภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชน
ร่วมสมัย    
3(3-0-6)  English for Contemporary 
Mass Media 
หลักและส านวนในการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
เน้นที่การรายงานข่าว ฝึกการอ่านและเขียน
ข่าว รวมถึงคอลัมน์อ่ืนๆ เช่น การโฆษณา 
พยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์และวิพากษ์
ข่าวตามหลักการสื่อสิ่งพิมพ์ 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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2107321 วาทการ    
3(2-2-5) Diction and Speech 
ภาษาอังกฤษในระดับกลาง โดยเน้นการออก
เสียง การเน้นเสียง จังหวะ ประโยค และ 
ท านองเสียง สนับสนุนให้ผู้เรียนพูดสื่อสาร
อย่างมั่นใจและมีความเข้าใจตรงกัน การออก
เสียงอย่างถูกต้องตามรูปแบบโครงสร้างและ
ชีวิตประจ าวัน 

2105304 วาทการ     
3(2-2-5) Speech  
ภาษาอังกฤษในระดับกลาง โดยเน้นการออก
เสียง การเน้นเสียง จังหวะ ประโยค และ
ท านองเสียง  สนับสนุนให้ผู้เรียนพูดสื่อสาร
อย่างมั่นใจและมีความเข้าใจตรงกัน การออก
เสียงอย่างถูกต้องตามรูปแบบโครงสร้างและ
ชีวิตประจ าวัน 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2105209 การเขียนตามรูปแบบ         
3(2-2-5)  Controlled and Formulaic 
Writing 
การเขียนเอกสารเ พ่ือการสื่อสารที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ป้ายและประกาศ  บัตรอวยพร 
ไปรษณียบัตร การจดบันทึกย่อ แบบฟอร์ม 
การเขียนจดหมายทั้งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ จดหมายเชิญ การตอบรับและปฏิเสธ
จดหมายเชิญ การเขียนจดหมายเพ่ือสมัคร
งาน  

2105209 การเขียนตามรูปแบบ     
3(2-2-5) Controlled and Formulaic 
Writing 
การเขียนเอกสารเพ่ือการสื่อสารที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ป้ายและประกาศ  บัตรอวย
พร  ไ ป ร ษ ณี ย บั ต ร  ก า ร จ ด บั น ทึ ก ย่ อ 
แบบฟอร์ม  การ เขียนจดหมายทั้ งแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ จดหมายเชิญ 
การตอบรับและปฏิเสธจดหมายเชิญ การ
เขียนจดหมายเพื่อสมัครงาน       

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107322 การสนทนาระดับสูง  
3(2-2-5) Advanced Conversation 
ภาษาอังกฤษระดับกลางและรูปแบบบทพูด
ระดับสูง การเน้นเสียงของค า จังหวะและ
ท านองเสียง รวมถึงการฟังตัวบทในระดับ
สากลได้อย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการได้ยาวนานขึ้น 

2105307 การสนทนาระดับสูง       
3(3-0-6) Advanced Conversation 
ภาษาอังกฤษระดับกลางและรูปแบบบทพูด
ระดับสูง การเน้นเสียงของค า จังหวะและ
ท านองเสียง  รวมถึงการฟังตัวบทในระดับ
สากลได้อย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการได้ยาวนานขึ้น 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107321 วาทการ  
3(2-2-5) Diction and Speech 
ภาษาอังกฤษในระดับกลาง โดยเน้นการออก
เสียง การเน้นเสียง จังหวะ ประโยค และ 
ท านองเสียง สนับสนุนให้ผู้เรียนพูดสื่อสาร
อย่างมั่นใจและมีความเข้าใจตรงกัน การออก
เสียงอย่างถูกต้องตามรูปแบบโครงสร้างและ
ชีวิตประจ าวัน 

2105304 วาทการ 3(2-2-5) Diction and Speech  
ภาษาอังกฤษในระดับกลาง โดยเน้นการออก
เสียง การเน้นเสียง จังหวะ ประโยค และ
ท านองเสียง  สนับสนุนให้ผู้เรียนพูดสื่อสาร
อย่างมั่นใจและมีความเข้าใจตรงกัน การออก
เสียงอย่างถูกต้องตามรูปแบบโครงสร้างและ
ชีวิตประจ าวัน 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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2107323 การเขียนเรียงความ  
3(2-2-5) Composition Writing 
การเขียนความแบบต่างๆ เช่น แบบเล่าเรื่อง 
แบบพรรณนา แบบอรรถาธิบายและแบบ
โต้แย้ง สามารถคิดและเขียนตามเค้าโครงได้
เป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุเฉทและโครงสร้าง
ความเรียง 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2107324 การเรียนภาษาด้วยการแสดง           
3(2-2-5) Language Expression Rhetorics 
การใช้ภาและการแสดงตามบทสนทนา ฉาก 
บทละคร เกม และกิจกรรมด้วยการใช้
ความสามารถทางการละคร ใช้การละครใน
การสอนภาษา โดยเน้นการสื่อสารด้วย
ลักษณะท่าทาง 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

 2105208 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
บันเทิง   
3(3-0-6) Learning English through 
Entertainment Media 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดจากสื่อเพ่ือ
ความบันเทิงประเภทบทเพลง บทละคร 
รวมถึงการแสดงต่างๆ  และท าความเข้าใจ
ไวยากรณ์และค า ศัพท์ จ ากทั้ ง รู ปแบบ
โครงสร้างทางการและไม่เป็นทางการ  เข้าใจ
และวิเคราะห์นัยยะที่แฝงในตัวบท เรียนรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้ถ่ายทอดและ
สาระจากบทเพลง 

 

2107325 ภาษาศาสตร์ประยุกต์                
3(3-0-6) Applied Linguistics 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ความรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์ ในการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ 
หัวข้อส าคัญ ได้แก่ ภาษาศาสตร์กับการสอน
ภาษา การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาศาสตร์กับการแปล ภาษาศาสตร์เชิง
สังคม และภาษาศาสตร์จิตวิทยา 
ภาษาศาสตร์และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 
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สิ่งท่ีปรับปรุง 

2107326 การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทาง
วรรณคดี  
3(3-0-6) English Development through 
Literature 
ความหมายของภาษาในวรรณคดี ฝึกทักษะ
การอ่านและการฟังเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในเรื่องประเภท และลักษณะของงาน
เขียน และเข้าใจ อารมณ์ ค าส าคัญ รูปแบบที่
ใช้งานเขียนแต่ละประเภท ฝึกทักษะการเขียน
แต่ละประเภท ฝึกทักษะการเขียนและการพูด
โดยใช้ข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการอ่าน
วรรณคดีประเภทต่างๆ 

2105311 การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านทาง
วรรณคดี 
3(3-0-6)  English Development 
through Literature 
ความหมายของภาษาในวรรณคดี ฝึกทักษะ
การอ่านและการฟังเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องประเภทและลักษณะของงาน
เขียนและเข้าใจถึงอารมณ์ ค าส าคัญ รูปแบบ
ที่ใช้ในงานเขียนแต่ละประเภท   ฝึกทักษะ
การเขียนและการพูดโดยใช้ข้อมูลและความรู้
ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีประเภทต่างๆ 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107327 ร้อยแก้วและร้อยกรอง
ภาษาอังกฤษ  
3(3-0-6) English prose and Poetry 
งานร้อยแก้ว ร้อยกรอง การวิเคราะห์รูปแบบ 
องค์ประกอบของเนื้อหางานวรรณกรรมต่างๆ 
เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย สุนทรพจน์ เป็นต้น มุ่ง
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และความ
คล่องแคล่วในการอ่าน 
 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2107328 วรรณกรรมร่วมสมัย  
3(3-0-6) Contemporary Literature 
วรรณกรรมในยุคปัจจุบัน ความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ี
สะท้อนในวรรณกรรม ซาบซึ้งถึงคุณค่าทาง
วรรณกรรมและภาษาท่ีได้รับจากการอ่าน 
 

2105403 วรรณกรรมร่วมสมัยท่ีประพันธ์
เป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Contemporary Literature in English 
การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานร่วมสมัยที่คัด
สรรจากงานประพันธ์ภาษาอังกฤษทั่วโลก  
โดยผ่านมุมมองด้านสังคม วัฒนธรรม และ
วรรณกรรม 
 

 

2107329 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 
3(2-2-5) 
English for Tourism 1 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อ
งานอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
โครงสร้างไวยากรณ์ ศัพท์ ส านวนที่จ าเป็นต่อ
การบริการ การเดินทางและการท่องเที่ยว 
ผลิตเอกสารที่เกีย่วข้องกับกิจกรรมการ

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 
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ท่องเที่ยว เช่น บันทึกความจ า โฆษณา และ
แผ่นพับ 
 

2107330 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 
3(2-2-5) English for Tourism 2 
แนวโน้มที่ส าคัญของการท่องเที่ยว การจัด
งานและการประชุม การท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม
ของการท่องเที่ยว ศัพท์ ส านวนและบริบท
ทางวัฒนธรรมการก าหนดการเดินทาง การ
ออกแบบโครงงานด้านการท่องเที่ยว 
 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2107331 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรใน
ส านักงาน  
3(3-0-6) English for Office Personnel 
ภาษาอังกฤษพูดและเขียนส าหรับบุคลากรใน
ส านักงาน ศัพท์และส านวนในสถานการณ์
การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ดูแลส านักงาน 
การเขียนย่อความ รายงานการประชุม และ
จดหมายแบบทางการ รวมทั้งการเขียนจาก
บันทึกย่อและบันทึกเทป การใช้คอมพิวเตอร์
และการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในการท างาน 

2105308 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรใน
ส านักงาน 
3(3-0-6) English for Office Personnel 
ภาษาอังกฤษส าหรับพูดและเขียนเขียน
ส าหรับบุคลากรในส านักงาน ศัพท์และ
ส านวนในสถานการณ์ การปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและผู้ดูแลส านักงาน  การเขียนย่อ
ความ  รายงานการประชุม  และจดหมาย
แบบทางการ  รวมทั้งการเขียนจากบันทึกย่อ
และบันทึกเทป  การใช้คอมพิวเตอร์และการ
ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในการท างาน 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107332 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ  
3(3-0-6) English for Business 
Communication 
การทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเอง
และผู้ อ่ืน การขอร้อง การให้และขอความ
ช่วยเหลือ การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การ
พูดโทรศัพท์ การนัดหมาย การถามข้อมูลและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง การขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน การ
สนทนากับแขกของหน่วยงานเกี่ยวกับโรงแรม
ที่พักและอาหาร เมืองและประเทศ เศรษฐกิจ 
สถานการณ์ปัจจุบัน และการน าชมสถานที่
ท างาน 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 
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พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

2107333 การอ่านอังกฤษธุรกิจ               
3(3-0-6) Business English Reading 
รูปแบบงานเขียนทางธุรกิจและทักษะที่ส าคัญ
ในการอ่าน เช่น การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การอ่าน การตั้งค าถามเพ่ือจูงใจให้ติดตาม
เนื้อเรื่องที่อ่าน การจับใจความส าคัญ การ
สรุปความโดยเน้นการอ่านบทความทางธุรกิจ
จากหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น 
 

2105210 การอ่านอังกฤษธุรกิจ  
3(3-0-6) Business English Reading 
รูปแบบงานเขียนทางธุรกิจและทักษะที่ส าคัญ
ในการอ่าน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
อ่าน การตั้งค าถามเพ่ือจูงใจให้ติดตามเนื้อ
เรื่องที่อ่าน การจับใจความส าคัญ การสรุป
ความ โดยเน้นการอ่านบทความทางธุรกิจ
จากหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107434 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน   
3(2-2-5) English for Standard Test 
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับการ
เตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และ
สอบเขา้ท างาน 

2105404 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน   3(2-2-5) 
English for Standardized Test  
บูรณการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
รูปแบบต่างๆ  

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2107435 การอภิปรายและการโต้วาที
ภาษาอังกฤษ  
3(2-2-5) English Discussion and Debate 
การพูดในที่ชุมชนขั้นสูงในสถานการณ์วิชาชีพ
ต่างๆ เน้นความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการอภิปรายและการโต้วาที ลีลาการ
โต้แย้งหรือสนับสนุน การน าเสนอความคิด
ตามเหตุผล 
 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2107436 การติดต่อทางธุรกิจ  
3(2-2-5) Business Correspondence 
การติดต่อทางธุรกิจโดยการเขียนจดหมายส่ง
อีเมล์และแฟกซ์ ศึกษาโครงสร้างและศัพท์
ภาษาอังกฤษธุรกิจในบริบททางการ รูปแบบ
จดหมายธุรกิจ ศึกษาวิธีการเขียนจดหมาย
เกี่ยวกับการค้า (การสั่งสินค้า การขอข้อมูล 
การขอโทษและการร้องทุกข์) และฝึกการ
ตอบจดหมาย 

2105310 การติดต่อทางธุรกิจ     
3(2-2-5) Business Correspondence 
การติดต่อทางธุรกิจโดยการเขียนจดหมายส่ง
อีเมล์และแฟกซ์  ศึกษาโครงสร้างและศัพท์
ภาษาอังกฤษธุรกิจในบริบททางการ รูปแบบ
จดหมายธุรกิจ  ศึกษาวิธี เขียนจดหมาย
เกี่ยวกับการค้า (การสั่งสินค้า การขอข้อมูล 
การขอโทษและการร้องทุกข์) และฝึกการ
ตอบจดหมาย 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

2107437 การแปลเพื่องานธุรกิจ        
3(2-2-5)    Business Translation  
การแปลต้นฉบับข้อความ เอกสาร และ
บทความภาษาอังกฤษและภาษาไทยทางด้าน
ธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน โดยเน้นการเลือกใช้ค าและรูป
ประโยชน์ที่ถูกต้องและเหมาะสมตาม
ความหมายที่เทียบเคียงตามต้นฉบับ ทักษะ
การใช้พจนานุกรมเฉพาะทาง 

 
-ไม่มี - 

 
ยกเลิกรายวิชา 

 2105313 วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของภาษาอังกฤษ  
3(3-0-6) Development and Variety of 
English Language 
ภูมิหลังและวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ  
การเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทาง
เสียง ไวยากรณ์ ค าศัพท์ บริบทการสื่อสาร
จากปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม  ก า ร เ มื อ ง  แล ะ
วัฒนธรรม   รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและ
ทิศทางของนานาภาษาอังกฤษโลก 

รายวิชาใหม่ 

 2105312 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
3(3-0-6) Translation for Specific 
Purposes 
การแปลต้นฉบับข้อความ เอกสาร และ
บทความภาษาอังกฤษและภาษาไทยทางด้าน
ธุ ร กิ จ  เ อ กส า ร ร า ชกา ร  แ ล ะ โ ฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน 
โดยเน้นการเลือกใช้ค า และรูปประโยคที่
ถูกต้องและเหมาะสมตามความหมายที่
เ ที ยบ เคี ย งตามต้นฉบับ  ทั กษะการ ใช้
พจนานุกรมเฉพาะทาง 

รายวิชาใหม่ 

 2105402 บุคลิกภาพและมารยาทสากล  
3(3-0-6) Personality and International 
Manner 
การพัฒนาบุคลิกภาพหลักการท างาน การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการแต่งกาย 
ศิลปะการพูด กิริยามารยาททางสังคมตาม

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ขนบธรรมเนียมประเพณีสากลนิยม 
 

2107438 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานต้น
รับบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 
English for Flight Attendants 
ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องใช้ เช่น การ
ทักทาย การต้อนรับ และการให้บริการ 

2105309 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 
English for Flight Attendants 
ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินจ าเป็นต้องใช้  การ
ทักทาย การต้อนรับ และการให้บริการ 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 2105211 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
การบริการ                         3(2-2-5) 
English for Hospitality Industry 
การทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอุตสาหกรรมการ
บริการการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทและ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว กั บ ง า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
องค์ประกอบเบื้องต้นของงานบริการประเภท
ต่างๆ รวมถึงการโรงแรม การท่องเที่ยว การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในงานอุตสาหกรรมการ
บริการการวิ เคราะห์สถานการณ์ในการ
ท างานด้านการบริการ โดยน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

รายวิชาใหม่ 

2107439 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษใน
บริบทสังคมไทย  
2(0-4-2)  Seminar in English Language 
Usage in Thai Social Context 
การสัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการแปลในบริบท
สังคมไทยเพื่อให้สามารถน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาอภิปรายเสนอแนว
ทางแก้ไขในลักษะภาคนิพนธ์หรือรายงานการ
วิจัยภาษาอังกฤษรายบุคคล 

2105401 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษใน
บริบทสังคมไทย  
3(3-0-6) Seminar in English Language 
Usage in Thai Social Context                                       
การสัมมนาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการแปลในบริบท
สังคมไทย  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาอภิปรายเสนอแนว
ทางแก้ไขในลักษะภาคนิพนธ์หรือรายงาน
ภาษาอังกฤษ 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง 
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สิ่งท่ีปรับปรุง 

 2105405 โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 
3(3-0-6) 
English Project for Community 
หลักการเขียนโครงงาน กระบวนการจัดท า
โครงงานภาษาอังกฤษ  โดยเน้นการท างาน
เป็นกลุ่มและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมอาสา  
และใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการเขียน
สรุปผล การวิ เคราะห์  และการน าเสนอ
โครงงานภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน 

รายวิชาใหม่ 

2107440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3(350) 
Internship Experience 
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยผ่านการเห็นชอบและประเมินจากท้ัง
หน่วยงานและสาขาวิชาในรูปแบบของการ
เขียนบัณฑิตนิพนธ์และการน าเสนอรายงาน 

2105406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(450) 
Internship Experience 
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
ตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
โดยผ่านการเห็นชอบและประเมินจากทั้ง
หน่วยงานและสาขาวิขาในรูปแบบของการ
เขียนบัณฑิตนิพนธ์และการน าเสนอผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรม 

แต่ละวิชา 
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การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 
รหัสวิชาส าหรับหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยในส่วนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จ าแนกกลุ่มวิชาโดยก าหนด

รหัสวิชาก ากับตามแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 

ตัวอย่าง  รหัสวิชา  2105301  หลักการแปล 
 0       0       00      0    0   0  

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ภาควิชาชื่อภาควิชา 
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      ชั้นปีที่ 3 
      กลุ่มวิชาเฉพาะ 
      ล าดับวิชาที่ 1 ของกลุ่มวิชาที่ต้องศึกษาในชั้นปีที่ระบุไว้ 

 
การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 การก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าหนด ดังนี้  
 จ านวนหน่วยกิต หมายถึง จ านวนเวลาเรียนที่มีการบรรยายและการปฏิบัติ ให้ก าหนดเหมือนกัน 
คือ กรณีที่มีการบรรยาย  1 ชั่วโมง  มีน้ าหนักเท่ากับ 1 หน่วยกิต และการปฏิบัติ  2  ชั่วโมง มีน้ าหนักเท่ากับ  
1 หน่วยกิต เช่นกัน 
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ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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