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วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

คณะภาษาและการสื่อสาร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
        

สภาสถาบัน อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

2. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของสถาบันทั้งระดับปริญญา
เอกและปริญญาโท และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันที่ต้องการให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมทักษะ
ด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน เพ่ือให้คณะต่างๆ ในสถาบันน าไปบรรจุในหลักสูตรได้ตาม
ความต้องการ และเพ่ือเป็นวิชาให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ โดยเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

3. ผลการศึกษา 
การให้ผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย

การศึกษา ดังนี้  
 A = 4.0 หมายถึง Excellent  (ดีเยี่ยม) S หมายถึง Satisfactory  (พอใจ) 
 A- = 3.7 หมายถึง Very good  (ดีมาก) U หมายถึง Unsatisfactory  (ไม่พอใจ) 
 B+ = 3.3 หมายถึง Good  (ดี) AU หมายถึง Audit  (ร่วมฟัง) 
 B  = 3.0 หมายถึง Fairly good  (ดีพอใช้) P หมายถึง Pass  (ผ่าน) 
 B- = 2.7 หมายถึง Almost good  (เกือบดี) IP หมายถึง In Progress  (อยู่ระหว่าง 
 C+ = 2.3 หมายถึง Fair  (พอใช้)   ด าเนินการ) 
 C = 2.0 หมายถึง Almost Fair  (เกือบพอใช้) T หมายถึง Terminated  (ให้ยุติ) 
 C- = 1.7 หมายถึง Poor  (ไม่พอใช้) TR หมายถึง Transfer, work with which 
 D = 1.0 หมายถึง Very Poor  (ใช้ไม่ได้)    there is no comparable grade   
 F = 0 หมายถึง Failure  (ตก)    (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
 W    หมายถึง Withdrawal  (เพิกถอน)   
 I    หมายถึง Incomplete  (การศึกษาไม่สมบูรณ์)   

ทั้งนี้ผลการศึกษาของทุกวิชาไม่น ามาคิดแต้มเฉลี่ยรวมกับวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่  
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4. ก าหนดเปิดสอน 

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป   

5. รายวิชา 

5.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท-เอก นานาชาติ 
1. ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
2. ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ 3 หน่วยกิต 

  บัณฑิตศึกษา  
3. ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
4. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 

5.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ 
1. ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
2. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 

5.3 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
1. ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
2. ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
3. ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
4. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 

5.4 หมวดวิชาเลือกของหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท 
ทักษะด้านการฟัง 
1. ภส 5000 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษทั่วไป 3 หน่วยกิต 
2. ภส 5001 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต 

ทักษะด้านการพูด 
1. ภส 5010 การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป 3 หน่วยกิต 
2. ภส 5011 การอภิปรายบทความภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต 

ทักษะด้านการเขียน 
1. ภส 5020 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต 
2. ภส 5021 การเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง 3 หน่วยกิต 
3. ภส 5022 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
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5.5 หมวดวิชาเลือกตามความต้องการของคณะ 
1. ภส 5030  การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   3 หน่วยกิต 

5.6 หมวดวิชาเลือกภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
วิชาภาษาญี่ปุ่น 
1. ญป 5001 ภาษาญี่ปุ่น 1   3 หน่วยกิต 
2. ญป 5002 ภาษาญี่ปุ่น 2   3 หน่วยกิต 
3. ญป 5003 ภาษาญี่ปุ่น 3   3 หน่วยกิต 

วิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

1. ภต 5000 ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ  3 หน่วยกิต 

6. เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและการได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  

ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีก าหนดใช้ก่อนภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 
และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ฉบับนี้แทน ดังนี้ 

6.1 หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท-เอก นานาชาติ  

นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนมาตรฐานที่จะได้รับยกเว้นการ  
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่สถาบันก าหนดจะต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชาให้ได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด 
ตามล าดับดังนี้ 

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ 3 หน่วยกิต 

  บัณฑิตศึกษา  
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 

6.2 หลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ 

นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนมาตรฐานที่จะได้รับยกเว้นการ  
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่สถาบันก าหนดต้องลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
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นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตามข้อ 
6.1 และ 6.2 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
แรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี 
และ 3.25 ในระดับปริญญาโท หรือ 

2. เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่โดยต้องเป็นผู้มีถิ่นก าเนิดและที่อยู่ถาวรในประเทศ 
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ด้วย  หรือ 

3. ได้ผลการสอบ TOEFL ตั้ งแต่ 550 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ได้ผล 
ตั้งแต่ 213 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป 
หรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.0 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
เปิดภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

4. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
จะต้องขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
หากนักศึกษามาขอยกเว้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ภายหลังจาก
ลงทะเบียนวิชาดังกล่าวแล้ว จะยกเว้นได้กรณีที่ยังไม่ได้ผลการศึกษา หากได้ผลการศึกษาใน
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาแล้ว จะไม่สามารถน ามายกเว้นการเรียนวิชา
ดังกล่าวได้   

6.3 หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 

นักศึกษาที่ได้ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกของสถาบันได้คะแนน 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา
ตามที่สถาบันก าหนด จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามล าดับ 
ดังนี้  

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
ภส 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
ภส 4012   การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนต่อเนื่องในรายวิชาถัดไปทันทีที่ เปิดสอน หากไม่

สามารถลงทะเบียนต่อเนื่องได้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและการสื่อสารก่อน  
มิเช่นนั้นจะต้องลงทะเบียนตั้งแต่รายวิชาแรก ใหม ่
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6.3.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

6.3.2 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ไม่ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียนเรียนวชิา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ ในภาคถัดไปทนัทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน 

6.3.3 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน 

6.3.4 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ ากว่า D ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4002  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน หากได้ผล
การศึกษาวิชา ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา เป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ใหม่ 

6.3.5 นักศึกษาท่ีได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
แบบบูรณาการ ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน   

6.3.6 วิชา ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ต้องได้ผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่า D หากได้ผลการศึกษาเป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4012 การซ่อม
เสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ใหม่ 

6.4  นักศึกษาชั้นปริญญาโทภาคปกติ จะได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4001 การ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา และวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

6.4.1 ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกของสถาบนั ตั้งแต่ 660 ขึ้นไป หรือ 

6.4.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
แรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 ในระดับปริญญา
ตรี และ 3.25 ในระดับปริญญาโท หรือ 
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6.4.3 เป็นผู้ที่เคยเรียนวิชา ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
และ/หรือวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือวิชาที่มีเนื้อหา
เทียบเคียงกันได้ และได้ผลการศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนดแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือ 

6.4.4 ได้ผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ 
ได้ผลตั้งแต่ 213 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนน 
ตั้งแต่ 79 ขึ้นไป หรือได้ผลการสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.0 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลการสอบ 
ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือ 
นับถึงวันที่ยื่นผลคะแนน หรือ 

6.4.5 เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่โดยต้องเป็นผู้มีถ่ินก าเนิดและท่ีอยู่ถาวรในประเทศ 
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ด้วย  หรือ 

6.4.6 เป็นนักศึกษาของสถาบันที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการ
สอน และต้องศึกษาจนจบหลักสูตร หากโอนย้ายไปศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาในการเรียนการสอน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนที่สถาบันก าหนด  

6.4.7 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
จะต้องขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนภายในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
หากนักศึกษามาขอยกเว้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ภายหลัง
จากลงทะเบียนวิชาดังกล่าวแล้ว จะยกเว้นได้กรณีท่ียังไม่ได้ผลการศึกษา หากได้ผล
การศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาแล้ว จะไม่สามารถน ามายกเว้นการ
เรียนวิชาดังกล่าวได้    

ยกเว้นหลักสูตรใดก าหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษาวิชาใด ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาตามที่หลักสูตรนั้นก าหนด  

6.5 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาวิชาใดเป็น F จะต้องลงทะเบียน
วิชานั้นซ้ าในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน 

6.6 ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ได้ไม่เกิน 1 วิชา ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีคณะภาษาและการสื่อสารอาจ
อนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 วิชาได้ 
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7. ค าอธิบายรายวิชา 

7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท 

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

ทบทวนกลวิธีที่ จ าเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ 
ประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา 
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน   

Review of essential reading and writing strategies required to read and 
write academic English.  Course contents include work on sentence 
structures, vocabulary and recognition of major thought relationships in 
paragraphs, as well as practice in reading and writing academic English. 

ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ 3 หน่วยกติ 
  บัณฑิตศึกษา  
LC 6001 Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

ฝึกการอ่านเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 6000 เพ่ือปรับปรุงความสามารถทางการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

For students who failed to acquire essential skills in LC 6000, additional 
practice in the reading and writing skills and strategies will be provided. 
Students receive individualized attention to enhance their reading and 
writing skills for academic purposes. 
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ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น 
การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ต ารา บทความ
วิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ เพ่ือหาข้อสรุป การ
ตีความประโยค การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพ่ือหา
ข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ 

This course is aimed at enhancing students’ understanding of English 
structure such as sentence types, core parts, headwords and modifiers. 
This will enable students to develop their English reading skills 
necessary for academic texts and research papers. Emphasis is placed 
on developing students’ skills in reading for main ideas, drawing 
conclusions and making inferences, using context clues to arrive at the 
meanings of unknown words, skimming and scanning, and developing 
their discourse competence, including critical reading skills.     

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
LC 4002 Integrated English Language Skills Development 

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 

Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of 
listening, speaking, reading and writing with a particular emphasis on 
academic writing at the introductory level. 
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ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development 

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอหน้า
ชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพ่ือจับประเด็นส าคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย
โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม 

Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of 
listening, speaking, reading and writing with a particular emphasis on 
academic writing.  Students will also work in small groups, practicing 
paper presentation techniques, precis writing, and research writing. 

 
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   3 หน่วยกิต 
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะ
ดังกล่าวส าหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะ
บุคคลมากขึ้น 

The course is intended to provide additional practices in the reading 
skills and strategies covered in LC 4001.  Students receive individualized 
attention to enhance their reading skills for academic purposes. 

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว
ส าหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ และวิชา ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  
เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ด้วยการสอนและ 
ฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

This course is intended to provide additional practices in the four 
skills—listening, speaking, reading and writing strategies covered in LC 
4002 and LC 4003.  Students receive individualized attention to 
enhance their communication skills in English. 
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7.2 หมวดวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

ทักษะด้านการฟัง 

ภส 5000 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษทั่วไป 3 หน่วยกิต 
LC 5000 Developing English Listening Skills 

ฝึกการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง ฝึกฟังข้อความภาษาอังกฤษที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเน้นเสียงหนักเบาในหน่วยค าและหน่วยประโยค  
ฝึกฟังข้อความสนทนาในสภาพต่างๆ ตลอดจนบทความ 

Practice in listening to formal and informal English.  The course will focus 
on recognizing and understanding patterns of stress and intonation and is 
designed to enhance the student’s ability to comprehend spoken English.    

 
ภส 5001 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
LC 5001 Developing English Listening Skills for Business 

ฝึกการฟังภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ  

English listening skills practice with an emphasis on business English.    

ทักษะด้านการพูด 

ภส 5010 การสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป 3 หน่วยกิต 
LC 5010 English Conversation 

ฝึกพูดเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางการพูดและสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษโดย
เน้นการใช้ส านวนการสนทนาในชีวิตประจ าวัน ใช้วิธีการสร้างสถานการณ์ท่ีเลียนแบบ
ของจริง การอภิปรายกลุ่ม และฝึกวิธีการพูด 

This course is designed to increase fluency and confidence in speaking 
English.  Classes will be centered around group discussions, role plays, 
and presentations.  Students will be expected to participate in all class 
activities. 
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ภส 5011 การอภิปรายบทความภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
LC 5011 Reading-Oriented Discussion in Business English 

เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการอภิปรายบทความหรือข้อความที่คัดเลือกมาจาก
หนังสือพิมพ์หรือวารสารที่เกี่ยวกับวิชาการในสาขาต่างๆ ฝึกให้มีความสามารถในการ
สรุป วิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์บทความหรือข้อความภาษาอังกฤษ 

This course is oriented toward improving both oral communication and 
critical reading skills.  Class time will be devoted to discussions of 
essays and articles taken from newspapers, magazines, and journals 
related to the students’ areas of interest.  Students will be expected to 
participate fully in all class activities 

ทักษะด้านการเขียน 

ภส 5020 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต 
LC 5020 Fundamentals of English Writing 

เตรียมความพร้อมในด้านการเขียน ทบทวนหลักไวยากรณ์โครงสร้าง และรูปแบบของ
ประโยคที่จ าเป็นต่อการเขียน 

This course prepares students for English writing.  Instruction includes 
basic writing mechanisms and sentence patterns in a communicative 
context. 

ภส 5021 การเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง 3 หน่วยกิต 
LC 5021 Intermediate English Writing 

เน้นการเขียนในระดับสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน โดยฝึกการเขียนในระดับย่อหน้า และฝึก
การเขียนข้อความในเชิงวิชาการ  

This intermediate writing course is designed for students who already 
possess a basic understanding of sentence level grammar.   
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ภส 5022 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
LC 5022 Business Writing 

เตรียมความพร้อมในด้านการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ประกอบด้วยการเขียน
หนังสือโต้ตอบ บันทึกช่วยจ า การย่อความ รายงานด้านธุรกิจ รายงานการประชุม 
ประกาศ การให้ข่าว จดหมายอีเลคโทรนิคส์ โทรสาร และการเสนอโครงการ 

This course is designed to prepare students for writing in business 
settings.  Course contents include business correspondence, memos, 
summaries, business reports, minutes, announcements, news releases, 
e-mails, fax and proposals. 

7.3 หมวดวิชาเลือกตามความต้องการของคณะ 

ภส 5030 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
LC 5030 English Communication Skills for Graduate Studies 

เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

This course is designed to improve students’ communication skills in 
English required for their graduate studies, so that they will be able to 
communicate effectively in an academic environment. 

7.4 หมวดวิชาเลือกภาษาต่างประเทศอื่นๆ 

วิชาภาษาญี่ปุ่น 

ญป 5001 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 หน่วยกิต 
JA 5001  Japanese 1 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่นด้วยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดยใช้อักษรฮิรางานะ (HIRAGANA) และคาตากานะ (KATAKANA) ใน
การอ่านและการเขียน ศึกษาหน้าที่ทางไวยากรณ์เบื้องต้น เช่น การใช้ค าช่วย การ
เรียงล าดับค าในประโยค การผันค ากริยาตามกาลในประโยค โดยเน้นการฝึกการ
เลียนแบบบทสนทนาแม่แบบของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
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Study of Japanese structure and four language skills: listening, speaking, 
reading and writing.  Two kinds of Japanese characters, “HIRAGANA” and 
“KATAKANA”, will be taught for reading and writing purposes.  Basic 
grammar (e.g., word order and conjugation) with their functions and usage 
will be introduced.  The course emphasizes comprehension and 
production of the basic spoken language in a native-like manner. 

ญป 5002 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 หน่วยกิต 
JA 5002  Japanese 2 

เนื้อหาวิชาจะต่อเนื่องจากวิชา ญป 5001 ภาษาญี่ปุ่น 1 โดยการฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาตัวอักษรคันจิ (อักษรจีน)เบื้องต้น
ประมาณ 50 ตัวอักษร ส าหรับการอ่านและการเขียน ตลอดจนรูปประโยคและไวยากรณ์
ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวันอ่ืนๆที่ เพ่ิมขึ้น โดยการสร้าง
สถานการณ์เลียนแบบของจริง 

บุพวิชา : ญป 5001 

A continuation of JA 5001 Japanese 1, including further practice in listening, 
speaking, reading and writing skills.  Study of basic “KANJI” (Chinese 
characters) will cover approximately 50 characters for reading and writing 
purposes.  Additionally, more complex sentences and advanced structures 
will be covered.  The focus is on everyday communication through 
simulations. 

Prerequisite: JA 5001 
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ญป 5003 ภาษาญี่ปุ่น 3 3 หน่วยกิต 
JA 5003  Japanese 3 

เนื้อหาวิชาจะต่อเนื่องจากวิชา ญป 5002 ภาษาญี่ปุ่น 2 โดยการฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาตัวอักษรคันจิประมาณ 100-150 
ตัวอักษรส าหรับการอ่านและการเขียน ตลอดจนรูปประโยคและไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
ขึ้น เน้นการสื่อสารในบริบทที่เก่ียวกับการท างานในภาคธุรกิจมากขึ้น 

บุพวิชา : ญป 5002 

A continuation of JA 5002 Japanese 2, including further practice in 
listening, speaking, reading and writing skills.  Study of more “KANJI” will 
cover approximately 100-150 characters for reading and writing 
purposes.  Additionally, more complex and advanced structures will be 
covered.  The focus is on business communication. 

Prerequisite: JA 5002 
 
หมวดวิชาเลือกภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

ภต 5000 ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ตามความต้องการของคณะ 3 หน่วยกิต 
FL 5000 Foreign Language for Specific Purposes 

เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาและ
วิชาชีพ ที่เกี่ยวกับแขนงวิชาตามความต้องการของคณะ 

Students practice the four skills of a foreign language necessary for their 
fields of study and future careers. 
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ตารางเปรียบเทียบ  
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับ 

5. รายวิชา 
5.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตร

ปริญญาโท-เอก นานาชาติ 
1. ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  

3 หน่วยกิต 
2. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการ  3 หน่วยกิต 
3. ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ

บัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
4. ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

ระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 

5. รายวิชา 
5.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตร

ปริญญาโท-เอก นานาชาติ 
1. ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ

บัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
2. ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

ระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
3. ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  

3 หน่วยกิต 
4. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการ  3 หน่วยกิต 

 
 
 

สลับรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามล าดับการลงทะเบียนของนักศึกษา
ในปัจจุบัน 

5.3 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
1. ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ

บัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
2. ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3 

หน่วยกิต 
3. ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
4. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการ  3 หน่วยกิต 

5.3 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
1. ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ

บัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
2. ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
3. ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3 

หน่วยกิต 
4. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการ  3 หน่วยกิต 

 
สลับรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามล าดับการลงทะเบียนของนักศึกษา
ในปัจจุบัน 
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ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับ 

5.5 หมวดภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 5.5 หมวดวิชาเลือกตามความต้องการของคณะ ปรับให้สอดคล้องกับหมวดวิชาอ่ืนๆ 
6. เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและการได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียน

วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ก าหนดใช้ก่อนภาค 1 ปี

การศึกษา 2555 ทั้งหมด และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ฉบับนี้แทน ดังนี้ 

6. เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและการได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ก าหนดใช้ก่อนภาค 1 ปี

การศึกษา 2561 ทั้งหมด และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ฉบับนี้แทน ดังนี้ 

ปรับค าอธิบายให้ชัดเจน และสลับ
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามล าดับการลงทะเบียนของนักศึกษา
ในปัจจุบัน 

6.1 หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท-เอก นานาชาติ  
นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนมาตรฐานที่จะ

ได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่
สถาบันก าหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ได้ผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า B ภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด ดังนี้ 

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง   
3 หน่วยกิต 

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
3 หน่วยกิต 

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 

ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
ส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 

6.1 หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท-เอก นานาชาติ  
นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าคะแนนมาตรฐานที่จะ

ได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่
สถาบันก าหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชาให้ได้ผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่า B ภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด ดังนี้ 

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 

ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
ส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  3 
หน่วยกิต 

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
3 หน่วยกิต 
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6.2 หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ 
นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 
 

6.2 หลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ 
นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รบัการยกเว้นการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศึกษา ภายหลังจากลงทะเบียน
เรียน จะต้องขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนภายในภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และต้องยงัไมไ่ด้ผล
การศึกษาในรายวชิาทีล่งทะเบียน หากได้ผลการศึกษาใน
รายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว จะไมส่ามารถน ามายกเว้น
ลงทะเบียนได้  

เพิ่มคุณสมบัติข้อ 4 เพื่อเพิ่มค าอธิบาย
เกี่ยวกับคุณสมบัติการขอยกเว้นลงทะเบียน
ภายหลังจากการขึ้นทะเบียนและ
ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 

6.3 หลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ 
นักศึกษาที่ได้ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกของสถาบัน

ได้คะแนน 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่สถาบันก าหนด จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ 

   บัณฑิตศึกษา 
ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 

6.3 หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
นักศึกษาที่ได้ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกของ

สถาบันได้คะแนน 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะได้รับยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาตามที่สถาบันก าหนด จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ตามล าดับ ดังนี้  

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ 

   บัณฑิตศึกษา 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 

สลับรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องและ 
เป็นไปตามล าดับการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในปัจจุบัน และแจ้งเงื่อนไขการ
ลงทะเบียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนต่อเนื่องในรายวิชาถัดไปทันทีที่เปิด
สอน หากไม่สามารถลงทะเบียนต่อเนื่องได้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
คณะภาษาและการสื่อสารก่อน มิเช่นนั้นจะต้องลงทะเบียนตั้งแต่รายวิชาแรก
ใหม่ 

 

6.3.2 หากได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียน
เรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณา
การ ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน 

6.3.2 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ ากว่า B ให้
ลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและ
การสื่อสาร ก่อน 

ปรับค าอธิบายให้ชัดเจน 

6.3.3 หากได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียนเรียน
วิชา ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน 
หากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
คณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน 

6.3.3 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียน
เรียนวิชา ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน 
หากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
คณะภาษาและการสื่อสาร ก่อน 

ปรับค าอธิบายให้ชัดเจน 
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6.3.5 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 
ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบ
บูรณาการ ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและ
การสื่อสาร ก่อน  และต้องได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4012 การ
ซ่อมเสริมการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ไม่ต่ ากว่า 
D หากได้ผลการศึกษาเป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4012 
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการใหม่   

6.3.5 นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ต่ ากว่า B ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 
ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบ
บูรณาการ ในภาคถัดไปทันทีที่เปิดสอน หากไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะภาษาและ
การสื่อสาร ก่อน   

 

ปรับค าอธิบายให้ชัดเจน 

 
 

6.3.6 วิชา ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ ต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า D หากได้ผล
การศึกษาเป็น F ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส 4012 การซ่อม
เสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ใหม่ 

ปรับเพิ่มค าอธิบายการได้ผลการศึกษาของ
รายวิชาให้ชัดเจน 

6.4.4 ได้ผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ
ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ผลตั้งแต่ 213 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ 
Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป หรือได้ผล
การสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.0 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลการสอบต้องไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา หรือ 

6.4.4 ได้ผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ผลตั้งแต่ 213 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ 
Internet-based (IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป หรือได้ผล
การสอบ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.0 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลการสอบต้องไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา หรือนับถึงวันที่ยื่นผลคะแนน หรือ 

เพิ่มเติมก าหนดระยะเวลาการยื่นคะแนนให้
ชัดเจน 
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6.4.7 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ภายหลังจากลงทะเบียน
เรียนแล้ว สามารถยกเว้นการเรียนได้ภายในภาคการศึกษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

ยกเว้นหลักสูตรใดก าหนดให้นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาใด ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาตามที่หลักสูตรนั้นก าหนด  

6.4.7 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รบัการยกเว้นการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศึกษา ภายหลังจากลงทะเบียน
เรียน จะต้องขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนภายในภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และต้องยงัไมไ่ด้ผล
การศึกษาในรายวชิาทีล่งทะเบียน หากได้ผลการศึกษาใน
รายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว จะไมส่ามารถน ามายกเว้น
ลงทะเบียนของรายวชิาได้ 

ยกเว้นหลักสูตรใดก าหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับบัณฑิตศึกษาวิชาใด ให้
ลงทะเบียนเรียนวิชาตามที่หลักสูตรนั้นก าหนด 

ปรับค าอธิบายคุณสมบัติให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การขอยกเว้นลงทะเบียนภายหลังจากการ
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
แล้ว  

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา      3 หน่วยกิต 

LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for 
Graduate Studies 

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่
นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001 การพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้
นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

 

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา   3 หน่วยกิต 

LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for 
Graduate Studies 

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
เพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวส าหรับนักศึกษาที่ยัง
บกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับรายวิชาซ่อมเสริม 
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ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับ 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  

3 หน่วยกิต   
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills  

Development 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติม

และซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวส าหรับนักศึกษาที่ยั ง
บกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุงความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ด้วยการสอนและ
ฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

 

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
3 หน่วยกิต 

LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills 
Development 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวส าหรับนักศึกษาที่
ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ และวิชา ภส 4003 การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  เพ่ือ
ปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

เพ่ิ ม ค า อ ธิ บ าย ภ าษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษของรายวิชาเพ่ือให้
ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

This course is intended to provide additional 
practice in the four skills—listening, speaking, 
reading and writing strategies covered in LC 
4002.  Students receive individualized attention 
to enhance their communication skills in 
English. 

This course is intended to provide additional 
practices in the four skills—listening, speaking, 
reading and writing strategies covered in LC 
4002 and LC 4003.  Students receive 
individualized attention to enhance their 
communication skills in English. 

 

 


