ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2559
----------------------------------------------มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร จะรับนัก ศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ประจาปี
การศึกษา 255๙ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประเภท
คัดเลือกทั่วไป เพื่ อให้ ผู้เรีย นมีทักษะได้ป ฏิบัติและฝึ กฝนภาษาอังกฤษ อีกทั้ ง ได้มีทางเลือกตามความถนัด
และเป็ น การส่ ง เสริม ศักยภาพผู้ เรี ย นให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ และมาตรฐานทางภาษาทั ด เที ยมกั บ ระดั บสากล
มหาวิทยาลัยฯ จึงกาหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร และกาหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดกำรรับสมัคร กำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ สอบสัมภำษณ์และรำยงำนตัว
วัน/เดือน/ปี
รำยกำร
วันอังคำรที่ 1 มีนำคม 2559
สมัคร Online ทีเ่ ว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
ถึงวันเสำร์ที่ 2๑ พฤษภำคม 2559 พร้อมยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ
พร้อมค่าสมัคร 200 บาท
ภำยในเสำร์ที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ผู้สมัครส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัยฯ โดย
 ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
 ส่งทางไปรษณีย์ ถึง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร 62000
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภำคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
และสอบสัมภาษณ์ทเี่ ว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนำยน 2559
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
เวลำ 09.00 - 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนำยน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2559
รายงานตัว พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เวลำ 09.00 - 15.00 น.
หมำยเหตุ

๑. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559
ถึงวันเสาร์ที่ 2๑ พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

/๒. หลักสูตร.....
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2. หลักสูตร/สำขำวิชำ/รหัสสำขำวิชำ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สำขำวิชำ : ภาษาอังกฤษ
รหัสสำขำวิชำ : ๑๒๔๔
3. คุณสมบัติ และพื้นฐำนควำมรู้ของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(2) มีความถนัดและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
3.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
(3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรายโรค
เท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(5) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรค
และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ
4. เงื่อนไขกำรสมัคร
4.๑ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือผ่านการคัดเลือก
แล้วก็ตาม
4.๒ กรณีมีแฟ้มสะสมงาน ให้ผู้สมัครสาเนาแฟ้มสะสมงานเพื่อประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครใด ๆ ให้แก่ผู้สมัคร
๔.3 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
๔.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากที่นักเรียน
มอบตัวแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
/5. ขั้นตอนการสมัครเรียน.....
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5. ขั้นตอนกำรสมัครเรียนออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
5.1 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
(โปรดบันทึกข้อมูลกำรสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงละเอียดเพื่อประโยชน์
ของตนเอง)
5.2 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา 2559
พร้อมลงลายมือชื่อในใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
5.3 นาใบชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จานวน 200 บาท นาไปชาระค่าสมัคร
สอบคัดเลือก ได้ที่
5.3.1 งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5.3.2 งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
5.3.3 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
5.3.4 เคาน์เตอร์เซอร์วิส
โดยสามารถยื่นชาระเงิน ระหว่างวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 – วันเสาร์ที่ 2๑
พฤษภาคม 2559 ถ้าเกินกาหนดการชาระเงินถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
๖. หลักฐำนกำรสมัครที่ต้องจัดส่งให้มหำวิทยำลัย
6.1 นาใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา 2559
ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมแนบเอกสารสาเนาใบ ร.บ.1 หรือ ใบ ป.พ.1 จานวน 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ (สำหรับจ่ำยเงินที่ธนำคำร)
จานวน 1 ฉบับ หรือ สาเนาเอกสารการยืนยันการรับชาระเงิน (สำหรับจ่ำยเงินที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส)
จานวน 1 ฉบับ
6.3 จัดส่งใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่
6.3.1 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) ภายในวันเสาร์ที่ ๒1 พฤษภาคม 255๙
6.3.2 ส่งไปรษณีย์ ถึง สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 ภายในวันเสาร์ที่ 21
พฤษภาคม 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ณ ที่ทาการต้นทางเป็นสาคัญ
เอกสารการสมัครเรียนในข้อ 6.1-6.2 ผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ
ในฉบับสาเนาให้ครบทุกฉบับ และครบถ้วนถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามกาหนด หรือขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
หมำยเหตุ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เมื่อนักศึกษา
ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของนักศึกษาทุกคน โดยส่งไปตรวจสอบยังสถาบันหรือหน่วยงานที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับนั้น
หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย

/7. ประกาศรายชื่อ.....
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๗. ประกำศรำยชื่อและสถำนที่สอบสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ
และสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสาหรับผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 2๗ พฤษภาคม 255๙
เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
๘. วัน เวลำทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ และสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะดาเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน 255๙ เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลำ

สถำนที่

รำยกำร

วัน
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนำยน 2559
เวลา 09.00 – 11.00 น.

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

เวลา 11.10 – 12.30 น.

สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผู้ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัว
ประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. และจะดาเนินการเสร็จสิ้นเวลา 12.00 น.
ถ้าไม่เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
๙. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับรำยงำนตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว
ในวันศุกร์ที่ 1๗ มิถุนายน 255๙ เวลา 15.00 น. ที่เว็บไซต์ http://admission.kpru.ac.th
๑๐. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนภำษำอังกฤษ (English Program)
ภำคเรียน/
ชั้นปีที่
ปีกำรศึกษำ
1/2559
2/2559
ปิดภาคเรียน

1

1/2560
2/2560
ปิดภาคเรียน

2

ค่ำลงทะเบียน(บำท)
สำหรับนักศึกษำไทย
19,000
18,000
18,000
18,000
ขึ้นอยู่กับประเทศที่ไป

ค่ำลงทะเบียน(บำท)
สำหรับนักศึกษำ
ต่ำงชำติ
34,000
33,000
-

กิจกรรมพิเศษ

หมำยเหตุ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
นานาชาติ โดยสถาบัน
ชั้นนาในประเทศ

หลังสิ้นภาคเรียนที่ 2

โครงการฝึกอบรม
และแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม
ในต่างประเทศ

เลือกระหว่าง
1.กลุ่มประเทศอาเซียน1
2.กลุ่มประเทศเจ้าของภาษา
(สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์)2

33,000
33,000

/ภาคเรียน.....

๕
ภำคเรียน/
ปีกำรศึกษำ
1/2561
2/2561

ชั้นปีที่
3

3/2561
1/2562

4

ค่ำลงทะเบียน(บำท)
สำหรับนักศึกษำไทย
18,000
18,000

ค่ำลงทะเบียน(บำท)
สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ
33,000
33,000

25,000

40,000

18,000

33,000

กิจกรรมพิเศษ
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับหน่วยงาน
ภายในจังหวัด
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศ

หมำยเหตุ

มหาวิทยาลัยสนับสนุน
เฉพาะค่าเครื่องบินไป-กลับ
และค่าที่พัก (ในบางประเทศ)
การเรียนการสอนภาคเรียนสุดท้าย
ของหลักสูตร

1

มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเครื่องบินไป-กลับ ค่าลงทะเบียนเรียน/ฝึกอบรม ค่าที่พัก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนเฉพาะค่าเครื่องบินไป-กลับ (อัตราเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ)
และดาเนินการด้านการทาวีซ่าและหนังสือเดินทาง
2

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. 255๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ค่าธรรมเนียมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
1/2559
2/2559
ปิดภาคเรียน

ชั้นปีที่

1/2560
2/2560
ปิดภาคเรียน

2

1/2561
2/2561
3/2561

3

1/2562

4

1

ค่าลงทะเบียน(บาท)
สาหรับนักศึกษาไทย
19,000
18,000
18,000
18,000
ขึ้นอยู่กับประเทศที่ไป

ค่าลงทะเบียน(บาท)
กิจกรรมพิเศษ
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
34,000
33,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษนานาชาติ โดยสถาบันชั้นนาใน
ประเทศ
33,000
33,000
โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ

18,000
18,000
25,000

33,000
33,000
40,000

18,000

33,000

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายในจังหวัด
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศ

1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเครื่องบินไป-กลับ ค่าลงทะเบียนเรียน/ฝึกอบรม ค่าที่พัก
2 มหาวิทยาลัยสนับสนุนเฉพาะค่าเครื่องบินไป-กลับ (อัตราเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ) และดาเนินการด้านการทาวีซ่าและหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ

หลังสิ้นภาคเรียนที่ 2

เลือกระหว่าง
1. กลุ่มประเทศอาเซียน1
2. กลุ่มประเทศเจ้าของภาษา (สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)2

มหาวิทยาลัยสนับสนุนเฉพาะค่าเครื่องบินไป-กลับ และ
ค่าที่พัก (ในบางประเทศ)
การเรียนการสอนภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
1/2559
2/2559
ปิดภาคเรียน
1/2560
2/2560
ปิดภาคเรียน
1/2561
2/2561

ชั้นปีที่
1

2

3

3/2561
1/2562

ค่าลงทะเบียนเรียน(บาท)
7,500-8,000
6,500-7,000
6,500-7,000
6,500-7,000
6,500-7,000
6,500-7,000
6,500-7,000

4

6,500-7,000

กิจกรรมพิเศษ

หมายเหตุ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงาน
ภายในจังหวัด
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภายในประเทศ
การเรียนการสอนภาคเรียน
สุดท้ายของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกโปรแกรมวิชำภำษำอั งกฤษ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จะเป็นผู้มีควำมรู้และควำมชำนำญ
ในกำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถ
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนและสำมำรถเลือกประกอบอำชีพได้หลำกหลำย
เช่น
1. ข้ำรำชกำร/พนักงำนของรัฐ

ศึกษำดูงำน

กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ

2. พนักงำนบริษัทเอกชน
3. พนักงำนในธุรกิจกำรบินพำณิชย์
4. นักวิเทศสัมพันธ์
(ทำหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ)
5. พนักงำนรัฐวิสำหกิจ

วันคริสต์มำส

ค่ำยภำษำอังกฤษ

6. มัคคุเทศก์
7. พนักงำนในธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
8. นักแปล/ล่ำม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักส่งเสริมวิชำกำร สำนักอธิกำรบดี
- โปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
- โทร. 055-706-555 ต่อ 17
- Website: http://huso.kpru.ac.th/

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) สองแผนการเรียน

แผน 1. ห้องเรียนทั่วไป
แผน 2. ห้องเรียนนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็ น หลั ก สู ต รระยะเวลำ 4 ปี โดยกำรเรี ย นกำรสอน
ของสำขำวิชำนั้น เน้นให้นักศึกษำได้ปฏิบัติและฝึกฝนภำษำอังกฤษ
โดยครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่ำน และเขียน
โดย
คณำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงคณำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ (เจ้ำของ
ภำษำ) นอกจำกนั้น ทำงสำขำวิชำยังมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้เรียนรู้
ประสบกำรณ์วิชำชีพจำกกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรจริง เป็น
ระยะเวลำกว่ำ 3 เดือน

ในขณะที่ ป ระเทศไทยก ำลั ง เข้ ำ สู่ ก ำรเป็ น สมำชิ ก ใน
ประชำคมอำเซียน เรำคงจะปฏิเสธควำมสำคัญของกำรสื่อสำรโดย
ใช้ภำษำอังกฤษไม่ได้ เนื่องจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรของกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน ดังนั้น โปรแกรมวิชำ
ภำษำอังกฤษได้ตระหนักถึงควำมสำคัญนี้ จึงได้เตรียมควำมพร้อม
ในกำรพั ฒ นำและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภำพ พร้ อ มที่ จ ะออกไป
ประกอบอำชี พ ต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภำษำอั ง กฤษได้ อ ย่ ำ ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และมี ม ำตรฐำนทำงภำษำทั ด เที ย มเท่ ำ กั บ
ระดับสำกล

ปณิธาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มลี ักษณะดังต่อไปนี้
1. มีควำมรู้/ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม
3. มีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ และประยุกต์ใช้
ควำมรู้แก้ไขปัญหำอย่ำงมีเหตุผล และเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้
4. มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

สร้างคน สร้างงาน เชี่ยวชาญด้านภาษา

วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความชานาญในวิชาชีพ
ด้านภาษา มีความรู้ ใฝ่รู้ สามารถครองตน ครองคน
และครองงานด้วยมโนธรรมและมีจิตสานึกต่อสังคม

ผู้ที่จะเข้ำศึกษำในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ
เทียบเท่ำ
2. มีคุณสมบัติทั่วไป ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
รำชภัฎกำแพงเพชร
3. มีควำมสนใจและมีควำมถนัดด้ำนภำษำอังกฤษ

