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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาพม่าศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาภาษาตะวันออก  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Myanmar Studies 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม(ไทย) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (พม่าศึกษา) 

 ชื่อย่อ(ไทย) :  ศศ.บ. (พม่าศึกษา) 

 ชื่อเต็ม(อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Myanmar Studies) 

 ชื่อย่อ(อังกฤษ) :  B.A.  (Myanmar Studies) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  138 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552  

5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาพม่าและภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา  

นิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีมีความรู้พ้ืนฐานภาษาไทยในระดับสื่อสารได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  ก าหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  

6.2  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

      สาขาวิชาพม่าศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

      -  กลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

         ครั้งที่ 20/2560 วันที่  20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  

      -  สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

         ครั้งที ่3/2561  วันที่ 6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

      -  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

         ครั้งที ่248(6)/2561 วันที่ 27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563  

 

8. อาชีพสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

  8.1 นักแปล 

 8.2 ล่ามตามหน่วยงาน/สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งานสาธารณสุข 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงงานพม่า งานข่าวและงานการสื่อสาร หรือ ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น 

  8.3 ผู้สอนภาษาพม่าในสถานศึกษาและโรงเรียนสอนภาษา 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

 ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา  

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางอรนชุ นิยมธรรม 
               

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ 

ภาษาศาสตร ์
ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

2527 
2525 

12 12 

2 นายวิรัช  นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม.  

กศ.บ. (เกียรตินยิมอันดบั 2) 

ภาษาศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตพิษณุโลก 

ไทย 

ไทย 

2528 

2525 

12 12 

3 น.ส.สุนนัทา เทศสุข อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2)  

คติชนวิทยา 

พม่าศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 

ไทย 

2559 

2548 

12 12 

4 Mr.Hsoung Oo อาจารย ์ LL.M. 
LL.B. 

Law 
Law 

Yangon  University 
Yangon  University 

Myanmar 
Myanmar 

2544 
2541 

12 15 

5 Miss Sandar Aye อาจารย ์ M.A. 

B.A. 

History 

History 

Dagon University 

Dagon University 

Myanmar 

Myanmar 

2549 

2546 

12 15 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สอนทฤษฏีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัย และฝึกงานในสถานปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และบริษัท/โรงงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาในวิชาเอก 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของประชาคมอาเซียน โดยมีประเทศเมียนมาเป็นประเทศ

เพ่ือนบ้านร่วมพรมแดนที่มีนัยส าคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  

ที่สามารถพัฒนาธุรกรรมผ่านกิจกรรมการค้าชายแดน การลงทุน การขนส่ง การสื่อสาร การพลังงาน  

การท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากร และการสร้างตลาดแรงงาน และจากความจ าเป็นในการพ่ึงพา 

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จึงเกิดตลาดอาชีพใหม่ส าหรับผู้รู้ภาษา

พม่าเพ่ือเข้าสู่อาชีพการเป็นล่ามและการแปลภาษาพม่าในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันหลากหลาย  

อาทิ  งานตามโรงงานอุตสาหกรรมที่ ใช้แ รงงานพม่า งานการข่าวเพ่ือความมั่นคงในหลายมิติ  

งานการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม งานตรวจคนเข้าเมือง งานการแพทย์และสาธารณสุข  

งานในองค์กรเอกชน การประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการสอนภาษาพม่าทั้งในระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา 

 นับตั้งแต่ปี  พ .ศ . 2544 เป็นต้นมา หลักสูตรพม่าศึกษาได้ผลิตบัณฑิตแล้วจ านวน  13 รุ่น  

โดยส่วนใหญ่เข้าสู่อาชีพตรงกับทักษะความรู้ที่เรียนมา อย่างสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและ

นายจ้าง จนสามารถครองตลาดงานด้านล่ามและการแปลภาษาพม่าในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

นับเป็นเวลากว่าสิบปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดงานยังมีภาวะผันผวน แต่ก็ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ 

ทางอาชีพผ่านกิจกรรมการค้าการลงทุนในประเทศไทยและประเทศเมียนมา อีกทั้งยังได้มีมหาวิทยาลัยอื่น

ในไทยและเมียนมาเริ่มร่วมผลิตบัณฑิตสายล่ามไทย -พม่า จนอาจเป็นภาวะคุกคามต่อบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร หากมิได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัย  

จนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านทักษะภาษาพม่า  ความรู้เชิงพ้ืนที่  และ

ประสบการณ์ในระดับภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560 - 2579) ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แล้วได้ส่งผลเชิงนโยบายต่อการจัดท า

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ(ยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น การสอน

ในหลักสูตรพม่าศึกษา จึงได้ปรับปรุงกระบวนการสอนที่เน้นทักษะภาษา การแปล การล่าม กิจกรรม
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เรียนรู้ และการน าเสนองาน และทักษะอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือนิสิตได้มีความมั่นใจในการแข่งขัน 

ในตลาดงาน ซึ่งมีแนวโน้มผันผวน หลากหลาย และกว้างออกในพ้ืนที่อาชีพข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา

และภูมิภาคท่ีเชื่อมโยงในห่วงโซ่เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 

 หากพิจารณาแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงปี  พ.ศ. 2561-2564  

ที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาเมียนมานั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้มีสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษา 

เมียนมา ที่ท างานเชิงคุณภาพตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษา

ตะวันออก ผ่านความร่วมมือทางการศึกษาไทย -เมียนมา โดยด าเนินกิจกรรมร่วมกับกระทรวง 

การต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีการลงนามใน MOU เพ่ือการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับ  Yangon University of Foreign Languages 

(YUFL) มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือโอกาสของนิสิตและบัณฑิตสองฝ่ายได้มีพ้ืนที่ในการพัฒนาทักษะภาษา

ร่วมกัน ด้วยโมเดลแลกเปลี่ยนภาษาไทย-เมียนมา (Thai - Myanmar Language Exchanges) และ

โมเดลภาษาเศรษฐกิจข้ามแดน ของสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา ดังนั้น สาขาวิชาภาษาพม่า 

ภาควิชาภาษาตะวันออก จึงมีความพร้อมในการท างานอย่างก้าวกระโดดเพ่ือคุณภาพของบัณฑิต 

และสร้างเครือข่ายวิชาการได้อย่างชัดเจนและมีทิศทาง ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยจนสามารถ 

เป็นต้นแบบในการพัฒนาล่ามและนักแปลภาษาพม่าที่ตอบโจทย์อาชีพให้สอดคล้องกับตลาดงานปัจจุบัน  

โดยพึ่งทุนทางทรัพยากรและเครือข่ายวิชาการและอาชีพครู-ล่าม ที่มีอยู่เดิม 

 จากการประเมินทิศทางการศึกษาเพ่ือเข้าสู่อาชีพยุคใหม่ตามแนวคิดการพัฒนาประเทศไทย  

ยุค 4.0 (Thailand 4.0) นั้น ชุดความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความ 

ผันผวนในตลาดงาน ด้วยการจัดให้มีรายวิชาที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการ มีความใฝ่รู้ และมี 

วุฒิภาวะในการแสวงหาความรู้และทักษะสมัยใหม่ไปพร้อมกัน ผ่านรายวิชาที่เน้นทักษะการเป็นล่าม

ระดับสูง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการวิจัย 

เพ่ือสร้างนวัตกรรมความคิดและความช านาญส าหรับในโลกยุคดิจิตอล รายวิชาที่มีการเพ่ิมและต้อง

ปรับปรุงเนื้อหา ได้แก่ การล่ามภาษาพม่า การแปลภาษาพม่า ภาษาพม่าเพ่ืองานอุตสาหกรรม ภาษาพม่า

ในงานการแพทย์และสาธารณสุข ภาษาพม่าเพ่ือการน าเสนอผลงาน และภาษาพม่าเพ่ือธุรกิจและ 

การท่องเที่ยว เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เรียนรายวิชาสายอาชีพข้ามศาสตร์และคณะวิชา จึงถือเป็น

การปรับปรุงหลักสูตรและเปิดรายวิชาที่สอดคล้องกับภาวะผันผวนทางอาชีพในระดับภูมิภาคและ  

ตลาดอาชีพข้ามพรมแดนในปัจจุบัน 
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  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ประเทศเมียนมากับประเทศไทยเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิด มีพรมแดนติดกันถึงกว่า 2,000 

กิโลเมตร และมีสภาพพ้ืนที่ที่สะดวกในการเดินทางไปมาระหว่างกันได้ง่าย นอกจากนี้ยัง พบว่ามีแรงงาน

พม่าจ านวนมากเข้ามาท างานเป็นลูกจ้างอยู่ในระเทศไทยในหลายภาคส่วน อาทิ ภาคโรงงานอุตสาหกรรม 

ภาคธุรกิจการค้า ภาคการเกษตร ตลอดจนถึงงานบ้าน แล้วยังมีการยกระดับเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

ปรากฏการณ์นี้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งโอกาส 

ที่คนไทยจะต้องไปท ามาหากินในประเทศเมียนมาก็มีโอกาสมากขึ้นโดยล าดับ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ภาษาพม่าพร้อมด้วยทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแบบข้ามพรมแดน  จึงเป็นความจ าเป็น 

ทางเศรษฐกิจสังคมไทย  อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 

ในระดับภูมิภาคได้อย่างมีคุณภาพ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สร้างบุคลากรที่มีทักษะในการใช้ภาษาพม่าระดับสูง สามารถปรับตัวในตลาดอาชีพที่ผันผวน และ

เป็นผู้น าทางอาชีพในตลาดล่ามและการแปลภาษาไทย-พม่า 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

           หน้าที่การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างาน ตามความจ าเป็นของสังคมและพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพในการท าวิจัยด้านพม่าศึกษา การบริการวิชาการด้านการสอนภาษาพม่า 

และการพัฒนาเครือข่ายอาชีพข้ามพรมแดนไทย - เมียนมา โดยร่วมมือกับสถานพัฒนาการเรียนรู้ 

ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน/หลักสูตรอ่ืน 

รหัส    ชื่อวิชา                                   หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะบังคับ     

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 

              Communicative English for Specific Purposes  
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 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 

                    Communicative English for Academic Analysis   

      205202      การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 

           Communicative English for Research Presentation  
   

 วิชาเฉพาะเลือก  
 208001   การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 

  Thai Language Writing for Communication 

  776261    ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน   3(3-0-6) 

                 ASEAN Languages, Culture and Folklore 

   784201          ปรชัญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21     3(3-0-6) 

                               Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century  
                   

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                              วิชาโท 

  กลุ่มภาษาอังกฤษ 
 205111       การอ่านเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Basic Reading 

 205121       การเขียนเบื้องต้น    3(2-2-5) 

Basic Writing 

 205122       การเขียนย่อหน้า     3(2-2-5) 

Paragraph Writing 

 205131       การฟังและการพูดเบื้องต้น   3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking 

  205141        ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

                      English Grammar   

 205232        การสนทนาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

                      English Conversation 
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กลุ่มภาษาจีน 
206214     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1      3(2-2-5) 

                 Basic Chinese I    

206215      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2     3(2-2-5)   

                 Basic Chinese II  

206321  การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1        3(2-2-5) 

                  Basic Chinese Listening and Speaking I 

206315      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3                   3(2-2-5)   

                  Basic Chinese III 

206316     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4       3(2-2-5)  

                  Basic Chinese IV 

206322     การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2        3(2-2-5) 

                  Basic Chinese Listening and Speaking II 
 

 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 

    Japanese I 

207102  ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 

    Japanese II 

207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening I 

207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening II 

207201  ภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 

    Japanese III 

207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening III 
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กลุ่มภาษาไทย 
208111  การพูดในที่ชุมชน    3(2-2-5) 

                    Public Speaking  
 208112  การอ่านเชิงวิจารณ์    3(2-2-5) 
    Critical Reading   

208113  ศิลปะการเขียน     3(2-2-5) 
    The Art of Creative Writing   

208114  การสรุปความ     3(2-2-5) 
                       Summarization  

208121   วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5) 
    Masterpieces of Thai Literary Works 
 208252  ปัญหาการใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
   Problems of Thai Language Usage 
 
  
 

 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111  ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

    Foundations of Linguistics 

209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา    3(2-2-5) 

    Sound and Sound System 

209113  ค าและระบบไวยากรณ์    3(2-2-5) 

    Word and Grammatical System 

209114   ระบบความหมาย    3(2-2-5) 

    Meaning System 

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา   3(2-2-5) 

    Linguistics and Language Teaching 

209116  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร   3(2-2-5) 

    Linguistics and Communication 
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  กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 

    French I 

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2     3(2-2-5) 

    French II 

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3     3(2-2-5) 

    French III 

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4     3(2-2-5) 

    French IV 

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 

    French Listening and Speaking I 

  219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 

    French Reading and Writing I 

 
 

  กลุ่มภาษาเกาหลี 
221281   ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                 3(2-2-5) 

     Beginning Korean Language I 

221282   ภาษาเกาหลีระดับต้น 2        3(2-2-5) 

     Beginning Korean Language II 

221381   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1        3(2-2-5) 

     Intermediate Korean Language I 

221331   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1       3(2-2-5) 

     Korean Listening and Reading I 

221382    ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2        3(2-2-5) 

      Intermediate Korean Language II 

221332    การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2       3(2-2-5) 

      Korean Listening and Reading II 
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  กลุ่มการท่องท่ียว 

224111    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ  3(2-2-5) 

                 Tourism and Hospitality Industry 

   224121     ทรัพยากรการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 

       Tourism Resources 

224232     หลักการจัดการโรงแรม    3(2-2-5) 

         Principles of Hotel Management 

224251     การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ   3(2-2-5) 

         Special Interest Tourism 

   224262     ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 

         Introduction to Airline Business 

   224353    มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

         Cultural Heritage Specialist Guide 

 

 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 

Indonesian  I 

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2     3(2-2-5) 

Indonesian II 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1   3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking I 

 229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 

Indonesian Reading I 

 229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 

  Indonesian Writing I 

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย    3(2-2-5) 

Language, Society and Culture of Indonesia 
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กลุ่มภาษาเวียดนาม 
778201  ภาษาเวียดนาม 1     3(2-2-5) 

Vietnamese I      

778202   เวียดนาม 2      3(2-2-5) 

    Vietnamese II 

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม   3(2-2-5) 

    Vietnamese Conversation 

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 

    Vietnamese Reading 

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 

    Vietnamese Writing 

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

    Vietnamese for Specific Purpose - Tourism    

 

กลุ่มภาษาเขมร 
 780101   ภาษาเขมร 1  3(2-2-5) 

   Cambodian I 

 780102   ภาษาเขมร 2  3(2-2-5) 

   Cambodian II 

 780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร  3(2-2-5) 

    Cambodian Listening and Speaking 

 780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร  3(2-2-5) 

  Cambodian Reading and Writing 

 780311   การสนทนาภาษาเขมร  3(2-2-5) 

    Cambodian Conversation 

 780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร  3(2-2-5) 

    Cambodian Essay Writing 
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        กลุ่มภาษาลาว 

782111   ภาษาลาวเบื้องต้น     3 (2-2-5) 

      Introduction to Lao 

  782112   ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

        Lao in Daily Life 

  782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว     3(2-2-5) 

      Lao Language and Culture 

  782114   ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

        Lao for Communication and Culture 

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง     3(2-2-5) 

       Lao for Specific Purposes 

  782116   ภาษาลาวขั้นสูง      3(2-2-5)     

     Advanced Lao 

 

กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

784101   ปรัชญาเบื้องต้น     3(3-0-6) 

                      Introduction to Philosophy 

784102  ปรัชญาตะวันออก    3(3-0-6) 

                         Eastern Philosophy 

784103   ปรัชญาตะวันตก     3(3-0-6) 

                       Western Philosophy 

784104   การใช้เหตุผล     3(3-0-6) 

                       Reasoning 

784105   ปรัชญากับศาสนา    3(3-0-6) 

                       Philosophy and Religion 

784106   จริยศาสตร์     3(3-0-6) 

                      Ethics 
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กลุ่มภาษาสเปน 
785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1       3(2-2-5) 

  Elementary Spanish I 

785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2       3(2-2-5) 

   Elementary Spanish II 

785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1     3(2-2-5) 

   Intermediate Spanish I   

 785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2    3(2-2-5) 

   Intermediate Spanish II    

785321    การสนทนาภาษาสเปน       3(2-2-5) 

   Spanish Conversation 

785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน      3(2-2-5) 

   Spanish Composition 

 

 
 

 

13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

           จ านวน  8  รายวิชา  คือ   

218101    ภาษาพม่า 1       3(2-2-5) 

            Myanmar I 

218102    ภาษาพม่า 2      3(2-2-5) 

             Myanmar II 

218131    การสนทนาภาษาพม่า 1    3(2-2-5)  

   Myanmar Conversation I 

218141    การอ่านภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 

  Myanmar Reading I 

218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 

218251    การเขียนภาษาพม่า 1    3(2-2-5)  

Myanmar Writing I 
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218111    ภาษาพม่าเบื้องต้น 1      3(2-2-5) 

                     Basic Myanmar  I 

218112    ภาษาพม่าเบื้องต้น 2      3(2-2-5)  

Basic Myanmar  II 

 
 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

  13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรควบคุมการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร รู้ลึกภาษาพม่า  รอบรู้สังคมเมียนมา  เปิดประตูสู่ภูมิภาค 

 1.2 ความส าคัญ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาพม่า และเข้าใจ

สังคมวัฒนธรรมพม่า เพ่ือเข้าสู่ตลาดงานทีต่้องการผู้รู้ภาษาพม่า 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

                  1. มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่า   

         3. สามารถน าความรู้ด้านภาษาพม่าไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ล่ามหรือ

นักแปลตามหน่วยงาน/สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้สอนภาษาพม่าในสถานศึกษา/

โรงเรียนสอนภาษา หรือประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อในระดับสูง 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

 

 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ประเมินคุณภาพการศึกษาโดย

พิจารณาจากดัชนีบ่ งชี้ผลการ

ด าเนินงาน (KPI) 

ทบทวนผลการประเมินและ 

วางแผนการปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

2. ประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

ทุก 5 ปี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิช าชีพและเกณ ฑ์ ส านั ก งาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย

และสอดคล้องกับบริบทการ

เป ลี่ ย น แป ลงขอ งสั งคมและ

เทคโนโลยีตามความต้องการ 

ของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า 

ของประ เทศ (Demand Base 

Competency) 

วิเคราะห์และประเมินหลักสูตร

จากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

1. ระดับความพึ งพอใจของ

บัณฑิต นายจ้าง ผู้ประกอบการ

และผู้ใช้บัณฑิตในการใช้ความรู้

ที่ ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ

ปฏิบัติงานกับนายจ้างหรือสถาน

ประกอบการ 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ    

ทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

วันจันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 

 ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 

    2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป     

ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

  2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสิตบางส่วนยังไม่ตั้งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ท าให้ขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการประกอบ

อาชีพกับรุ่นพ่ีและศิษย์เก่า และสร้างระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนภาษาไทย-เมียนมาร่วมกับมหาวิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศ (YUFL) ของประเทศเมียนมา  
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  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

                จ านวนนสิิตที่จะรับเข้าศึกษาและที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 40 80 120 160 160 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (คน) - - - - 40 

  2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 620,400 1,240,800 1,861,200 2,481,600 2,481,600 

รวมรายรับ 620,400 1,240,800 1,861,200 2,481,600 2,481,600 

หมายเหตุ  : คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วยจ านวนนิสิตในปีการศึกษานั้น  
 

2.6.2  ประมาณการรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 116,940 116,940 116,940 116,940 116,940 
2. งบด าเนินการ      
    2.1 ค่าตอบแทน 537,600 537,600 537,600 537,600 537,600 
    2.2 ค่าใช้สอย 387,200 489,600 592,000 724,400 724,400 
    2.3 ค่าวัสด ุ 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 
    2.4 เงินอุดหนุน 

(โครงการ/กิจกรรม) 
105,000 175,000 245,000 340,000 340,000 

 หมายเหต ุ *ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ได้รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ า 
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2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  

        ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 34,778 บาท ต่อคน (ไม่นับรวม

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) 

2.7  ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก)  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    138  หน่วยกิต  

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับ

ที ่

หมวดวิชา   เกณฑ์ ศธ.  

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า 

1.1  วิชาบังคับ 

1.2  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 30 

30 

1 

2  หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า             

 2.1 วิชาเฉพาะ 

       2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 

       2.1.2 วิชาเฉพาะเลือก 

 2.2 วิชาเอก   

       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

       2.2.2 วิชาเอกเลือก 

       2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  

       2.2.4  สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝึกงาน 

                ต่างประเทศ/ฝึกงาน 

2.3  วิชาโท                              ไม่น้อยกว่า 

84 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

102 

9 

3 

6 

75 

54 

9 

6 

6 

 

18 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า            6 6 

          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   120 138 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
         รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พม่าศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
                   รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  

                      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   30  หน่วยกิต  ก าหนดให้นิสิต
เรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

    1.1 กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   12  หน่วยกิต 

001201  ทักษะภาษาไทย         3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  

  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

    Fundamental English   

  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา     3(2-2-5) 

    Developmental English   

  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

    English for Academic Purposes 
 

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   6   หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 

    Information Science for Study and Research 

  001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

    Language, Society and Culture 

  001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

    Arts in Daily Life 

  001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 

    Life Privacy 

  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

                Ways of Living in the Digital Age 

  001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา      3(2-2-5) 

    Music Studies in Thai Culture 
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  001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 

                Happiness with Hobbies 

            001229           รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย               3(2-2-5) 

                                Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

            001241           ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 

                                         Western Music in Daily Life 

           001242           การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม             3(2-2-5) 

                                         Creative Thinking and Innovation  
 

   1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน   6   หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 

            Philosophy of Life for Sufficient Living     

  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

    Fundamental Laws for Quality of Life  

  001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 

    Thai State and the World Community 

  001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 

    Civilization and Local Wisdom 

  001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 

    Politics, Economy and Society   

  001236  การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 

    Living Management 

  001237  ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

    Life Skills 

  001238  การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5) 

    Media Literacy   

  001239  ภาวะผู้น ากับความรัก     3(2-2-5) 

    Leadership and Compassion 
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  001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม              3(2-2-5) 

                          Group Dynamics and Teamwork 

001252     นเรศวรศึกษา                3(2-2-5) 

                                 Naresuan Studies 

            001253     การเป็นผู้ประกอบการ                3(2-2-5) 

                Entrepreneurship  

 

    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6  หน่วยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

    Man and the Environment  

  001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

    Introduction to Computer Information Science 

  001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

    Mathematics and Statistics in Everyday Life 

  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

    Drugs and Chemicals in Daily Life 

  001275          อาหารและวิถีชีวิต                                     3(2-2-5) 

                     Food and Life Style 

            001276          พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว    3(2-2-5) 

             Energy and Technology around Us  

  001277  พฤติกรรมมนุษย์       3(2-2-5) 

    Human Behavior 

  001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 

    Life and Health 

  001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

    Science in Everyday Life 
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        1.5  กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน   1   หน่วยกิต 

  001281  กีฬาและการออกก าลังกาย    1(0-2-1) 

    Sports and Exercises 

        

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า จ านวน        102  หน่วยกิต 

     2.1 วิชาเฉพาะ      จ านวน 9  หน่วยกิต 

 2.1.1  วิชาเฉพาะบังคับ     จ านวน 3  หน่วยกิต 

  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ต้องศึกษาวิชาเฉพาะบังคับ 

ดังต่อไปนี้ 

      205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 

              Communicative English for Specific Purposes  

 205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 

                    Communicative English for Academic Analysis   

      205202      การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 

           Communicative English for Research Presentation  

 

 2.1.2  วิชาเฉพาะเลือก จ านวน  6  หน่วยกิต 

                                   โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 208001    การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 

  Thai Language Writing for Communication 

 776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน    3(3-0-6) 

 ASEAN Languages, Culture and Folklore 

  784201   ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

  Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 
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 2.2  วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า  75    หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเอกบังคับ         ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 
     นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับ ดังต่อไปนี้  

  218101  ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

    Myanmar I 

  218102  ภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 

   Myanmar II 

  218110  สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Phonetics and Pronunciation   

            218131           การสนทนาภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

            Myanmar Conversation I  

           218132      การสนทนาภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 

            Myanmar Conversation II  

           218141      การอ่านภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

            Myanmar Reading I 

           218201      ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

       Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 

           218211      วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า  3(2-2-5) 

            Myanmar Syntax  

           218241      การอ่านภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 

            Myanmar Reading II 

   218251      การเขียนภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

             Myanmar Writing I 

           218252  การเขียนภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 

   Myanmar Writing II 

  218321   ประวัติวรรณคดีพม่า  3(2-2-5) 

   History of Myanmar Literature 
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  218361   ประวัติศาสตร์และการเมืองพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar History and Politics 

  218362   สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Society, Culture and Environment 

 218363  พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview   

 218371  การแปลภาษาพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Translation 

218401  ภาษาพม่าเพ่ือการน าเสนอผลงาน  3(2-2-5) 

    Presentation in Myanmar Language  

218471  การล่ามภาษาพม่าเบื้องต้น  3(2-2-5) 

   Basic Myanmar Interpretation 

     

    2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 

 ให้นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

จ านวนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

  218301   ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

       Myanmar for Tourism 

218302  ภาษาพม่าเพ่ืองานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

  Myanmar Language for Industry 

218303  ภาษาพม่าในงานการแพทย์และสาธารณสุข   3(2-2-5) 

           Myanmar Language for Medical and Public Health 

218304  ภาษาพม่าเพ่ือธุรกิจ  3(2-2-5) 

   Myanmar for Business 

218364   สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า  3(2-2-5) 

   Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar  

  218365   สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า  3(2-2-5) 

  Mass Media in Myanmar Society  
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                   218381  การสอนภาษาพม่าในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 

   Teaching Myanmar as a Foreign Language 

218421  วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน     3(2-2-5) 

  Contemporary Myanmar Literature  

  218461   คติชนพม่า  3(2-2-5) 

                               Myanmar Folklore 

218472    การแปลภาษาพม่าเฉพาะกิจ    3(2-2-5) 

       Myanmar Translation for Specific Purpose 

218473       การล่ามภาษาพม่าเฉพาะกิจ   3(2-2-5) 

         Myanmar Interpretation for Specific Purpose 

  218491   สัมมนาพม่าศึกษา  3(2-2-5) 

  Seminar in Myanmar Studies 

 

2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  จ านวน     6  หน่วยกิต 

        218396   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   1   3 หน่วยกติ       

  Undergraduate Thesis I 

 218496    วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   2   3 หน่วยกิต       

                              Undergraduate Thesis II 

 

    2.2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ /ฝึกงาน     จ านวน  6  หน่วยกิต 

  218497       สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

    Co-operative Education 

      หรือ 

      218498       การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ   6 หน่วยกิต 

          International Academic or Professional Training 

                    หรือ 

  218499  การฝึกงาน      6 หน่วยกิต 

    Professional Training 
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             2.3  วิชาโท     ไม่น้อยกว่า      18    หน่วยกิต    

         นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา  เลือกเรียนวิชาโท ไม่น้อยกว่า

18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นวิชาโทได้ กลุ่มใด  

กลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว 

 กลุ่มภาษาอังกฤษ  
 205111       การอ่านเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Basic Reading 

  205121       การเขียนเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Basic Writing 

 205122       การเขียนย่อหน้า      3(2-2-5) 

Paragraph Writing 

 205131       การฟังและการพูดเบื้องต้น    3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking 

 205141        ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

                      English Grammar   

 205232        การสนทนาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

                      English Conversation 

 

กลุ่มภาษาจีน 

206214     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1       3(2-2-5) 

                 Basic Chinese I    

206215      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2      3(2-2-5) 

                 Basic Chinese II  

206321  การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1         3(2-2-5) 

                  Basic Chinese Listening and Speaking I 

206315      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3                     3(2-2-5) 

                  Basic Chinese III 

206316     ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4        3(2-2-5) 

                  Basic Chinese IV 
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206322     การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2         3(2-2-5) 

                  Basic Chinese Listening and Speaking II 

 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 

    Japanese I 

207102  ภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 

    Japanese II 

207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening I 

207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening II 

207201  ภาษาญีปุ่่น 3      3(2-2-5) 

    Japanese III 

207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 

    Japanese Speaking and Listening III 

 

กลุ่มภาษาไทย 
208111  การพูดในที่ชุมชน      3(2-2-5) 

                    Public Speaking  

 208112  การอ่านเชิงวิจารณ์      3(2-2-5) 

    Critical Reading   

208113  ศิลปะการเขียน       3(2-2-5) 

    The Art of Creative Writing   

208114  การสรุปความ       3(2-2-5) 

                       Summarization  

208121   วรรณกรรมเอกของไทย      3(2-2-5) 

    Masterpieces of Thai Literary Works 
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 208252  ปัญหาการใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 

   Problems of Thai Language Usage 

 
 

  กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111  ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

    Foundations of Linguistics 

209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา     3(2-2-5) 

    Sound and Sound System 

209113  ค าและระบบไวยากรณ์     3(2-2-5) 

    Word and Grammatical System 

209114   ระบบความหมาย     3(2-2-5) 

    Meaning System 

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา    3(2-2-5) 

    Linguistics and Language Teaching 

209116  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร    3(2-2-5) 

    Linguistics and Communication 

  

 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1      3(2-2-5) 

    French I 

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2      3(2-2-5) 

    French II 

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3      3(2-2-5) 

    French III 

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4      3(2-2-5) 

    French IV 

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 

    French Listening and Speaking I 
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  219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5)

    French Reading and Writing I 

 

  กลุ่มภาษาเกาหลี 
221281   ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                  3(2-2-5) 

     Beginning Korean Language I 

221282   ภาษาเกาหลีระดับต้น 2         3(2-2-5) 

     Beginning Korean Language II 

221381   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1         3(2-2-5) 

     Intermediate Korean Language I 

221331   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1        3(2-2-5) 

     Korean Listening and Reading I 

221382    ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2         3(2-2-5) 

      Intermediate Korean Language II 

221332    การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2        3(2-2-5) 

      Korean Listening and Reading II 

 

  กลุ่มการท่องท่ียว 

224111    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ   3(2-2-5) 

                 Tourism and Hospitality Industry 

   224121     ทรัพยากรการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

       Tourism Resources 

224232     หลักการจัดการโรงแรม     3(2-2-5) 

         Principles of Hotel Management 

224251     การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 

         Special Interest Tourism 

   224262     ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจการบิน   3(2-2-5) 

         Introduction to Airline Business 
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   224353    มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

         Cultural Heritage Specialist Guide 

 

 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian  I 

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2      3(2-2-5) 

Indonesian II 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1    3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking I 

 229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 

Indonesian Reading I 

 229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 

  Indonesian Writing I 

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 

Language, Society and Culture of Indonesia 
    
 

 

กลุ่มภาษาเวียดนาม 
778201  ภาษาเวียดนาม 1      3(2-2-5) 

Vietnamese I      

778202   เวียดนาม 2       3(2-2-5) 

    Vietnamese II 

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 

    Vietnamese Conversation 

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 

    Vietnamese Reading 

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 

    Vietnamese Writing 
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778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

    Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 

 

กลุ่มภาษาเขมร 

 780101   ภาษาเขมร 1   3(2-2-5) 

   Cambodian I 

 780102   ภาษาเขมร 2   3(2-2-5) 

   Cambodian II 

 780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร   3(2-2-5) 

    Cambodian Listening and Speaking 

 780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 

  Cambodian Reading and Writing 

 780311   การสนทนาภาษาเขมร   3(2-2-5) 

    Cambodian Conversation 

 780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร   3(2-2-5) 

    Cambodian Essay Writing 
 

 

   

    กลุ่มภาษาลาว 

  782111   ภาษาลาวเบื้องต้น      3 (2-2-5) 

      Introduction to Lao 

  782112   ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

        Lao in Daily Life 

  782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 

      Lao Language and Culture 

  782114   ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

        Lao for Communication and Culture  

  782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง      3(2-2-5) 

        Lao for Specific Purposes 
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 782116   ภาษาลาวขั้นสูง       3(2-2-5)     

     Advanced Lao 

 

  กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

  784101          ปรชัญาเบื้องต้น      3(3-0-6) 

                        Introduction to Philosophy 

  784102  ปรัชญาตะวันออก     3(3-0-6) 

                         Eastern Philosophy 

784103   ปรัชญาตะวันตก      3(3-0-6) 

                       Western Philosophy 

784104   การใช้เหตุผล      3(3-0-6) 

                       Reasoning 

784105   ปรัชญากับศาสนา     3(3-0-6) 

                       Philosophy and Religion 

784106   จริยศาสตร์      3(3-0-6) 

                      Ethics 

 

กลุ่มภาษาสเปน 
785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1        3(2-2-5) 

  Elementary Spanish I 

785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2        3(2-2-5) 

   Elementary Spanish II 

785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1      3(2-2-5) 

   Intermediate Spanish I   

 785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2     3(2-2-5) 

   Intermediate Spanish II   

785321    การสนทนาภาษาสเปน        3(2-2-5) 

   Spanish Conversation 
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785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน       3(2-2-5) 

   Spanish Composition 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

              นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษา

ทั่วไป หรือรายวิชาในสถาบันอื่นโดยได้รับการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่าง  ๆ ในแต่ละ 
ภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 

 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education - Humanities 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
General Education – Science and Mathematics  

3(2-2-5) 

218101 ภาษาพม่า 1      
Myanmar I   

3(2-2-5) 
 

218110 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาพม่า 
Myanmar Phonetics and Pronunciation  

3(2-2-5) 

218131 การสนทนาภาษาพม่า 1  
Myanmar Conversation I 

3(2-2-5) 

 รวม  18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001201  ทักษะภาษาไทย 
Thai Language Skills 

3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
Developmental English 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education - Social Sciences 

3(2-2-5) 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Sports and Exercises      

1(0-2-1) 
 

218102 ภาษาพม่า 2 
Myanmar II  

3(2-2-5) 

218132 การสนทนาภาษาพม่า 2  
Myanmar Conversation II 

3(2-2-5) 

218141 การอ่านภาษาพม่า 1 
Myanmar Reading I 

3(2-2-5) 

 รวม  18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
General Education - Social Sciences 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
General Education – Science and Mathematics 

3(2-2-5) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

 
 

1(0-2-1) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก (1) 
Specific Course - Elective (I)    

3(x-x-x) 

218241 การอ่านภาษาพม่า 2 
Myanmar Reading II  

3(2-2-5) 

 
218251 การเขียนภาษาพม่า 1 

Myanmar Writing I     

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาโท (1) 
Minor Course (I) 

3 (x-x-x) 

 รวม  19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
General Education - Humanities 

3(2-2-5) 

218201 ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 

 
 

3(2-2-5) 

218211 วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า 
Myanmar Syntax 

 
 
 

3(2-2-5) 

218252  การเขียนภาษาพม่า 2  
Myanmar Writing II    

 
 
 

3(2-2-5) 
 

xxxxxx วิชาโท (2) 
Minor Course (II) 

3(x-x-x) 
 

 รวม  18  หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาต้น 
 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
Communicative English for Academic Analysis  

 
 

1(0-2-1) 

218361  ประวัติศาสตร์และการเมืองพม่า 
Myanmar History and Politics 

 
   

3(2-2-5) 

218362 สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า 
Myanmar Society, Culture and Environment  

 
 
 

3(2-2-5) 
 

218363 พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า 
Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview  

 
 
 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาโท (3) 
Minor Course (III) 

 
 
 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท (4) 
Minor  Course (IV) 

 
 
 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี    
Free Elective 

3(x-x-x) 
 

 รวม  19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 
Communicative English for Research Presentation  

 
 
 

1(0-2-1) 

218321 ประวัติวรรณคดีพม่า 
History of Myanmar Literature 

 
 
 

3(2-2-5) 

218371 การแปลภาษาพม่า 
Myanmar Translation  

 
   

3(2-2-5) 

218396 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 
Undergraduate Thesis I 

 
 
 

3 หน่วยกิต 
 

218xxx  วิชาเอกเลือก (1) 
Elective Course (I) 

3(x-x-x) 

218xxx  วิชาเอกเลือก (2)  
Elective Course (II) 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท (5) 
Minor Course (V) 

 
 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท (6) 
Minor Course (VI) 

3(x-x-x) 

 รวม  22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
 

 
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก (2) 

Specific Course - Elective (II)    
3(x-x-x) 

218401 ภาษาพม่าเพ่ือการน าเสนอผลงาน  
Presentation in Myanmar Language  
  
 
 

3(2-2-5) 

218471 การล่ามภาษาพม่าเบื้องต้น  
Basic Myanmar Interpretation  

 
 
 

3(2-2-5) 

218496 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 
Undergraduate Thesis II 

 
 
 

3 หน่วยกิต 
 

218xxx วิชาเอกเลือก (3)   
Elective Course (III) 

 
 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม  18  หน่วยกิต 

 
      

    

       

   

       

     

      
 

    



 43 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

218497 สหกิจศึกษา    
Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

หรือ   

218498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ 
International Academic or Professional Training 

6 หน่วยกิต 

 

หรือ   

218499 การฝึกงาน 
Professional Training 

6 หน่วยกิต 
 

 รวม  6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
001201         ทักษะภาษาไทย        3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 
      ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการ

สื่อสาร  เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหา 

เพ่ือพิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย สังคมโลก 

ในบริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยเน้น

ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ   

                      The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 

meaning making tool. Learning about various kinds of modern media, including newspapers 

and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing 

literary values especially relations and values in Thai and global societies in various 

contexts (economics and politics in different situations) along with developing Thai 

language skills especially reading and writing. 

 

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน           3(2-2-5) 

            Fundamental English 
    การพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar 

for communication in various contexts in preparation for a global society. 

 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                  3(2-2-5) 

       Developmental English 
   การได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษท่ี 21  

และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่

แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
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         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 

develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 

communicate real-world information used in different relevant context. 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3(2-2-5) 

            English for Academic Purposes 

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้า

เชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 

            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 

writing and researching in preparation for a global society. 

 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า     3(2-2-5) 

   Information Science for Study and Research 

    ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ

ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 

และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 

     The meaning and importance of information; types of information sources; 

access to different sources of information; application of information technology and 

communication; media and information literacy; knowledge management; selection, synthesis, 

and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry 

in students; diligence; patience; honesty; and gratitude to the country. 

 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 

            Language, Society and Culture  
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง

สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้น

พรมแดน 
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  The relationship between language and society as well as language and 

culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 

includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, 

changes of language, and usages in borderless world.  
 
 

 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 

   Arts in Daily Life 

   พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ความหมาย คุณค่า และความแตกต่าง รวมทั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันของศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ 

โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน

ขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทาง 

สุนทรียะ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบท

ต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้  

  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 

differences and the relationship between the various categories of works of art, including 

fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the 

artistic experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, 

understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 

harmonized with the social context in both the global and local levels. 

 

001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต       3(2-2-5) 

          Life Privacy 

    ปรัชญาและความรู้พื้นฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้าน

ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 

                     Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. 

Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 

Protection of privacy, privacy in daily life. 
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001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 

   พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร

ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 

  Development of skills in media usage, various computer equipment 

utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness 

and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 
 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา        3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 

    ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิตรวมทั้ งบทบาทหน้าที่  

คุณคา่ด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 

Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture, 

Including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 

Thai culture. 

 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก        3(2-2-5) 

  Happiness with Hobbies 

    แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต การคิด 

อย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   

  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 

creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 

 

001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย       3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

  สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่าง

ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม

เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
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          Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling; emotions; 

empathy and consideration of the social, economic, cultural, and environmental context; 

living and working constructively with others. 

 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)

  Philosophy of Life for Sufficient living 

    ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ

ด าเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานใน

ทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่ าต่อ

สังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, 

philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 

success in all aspects of life and profession, develop one’s quality of life to benefit society. 

 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 

   Fundamental Laws for Quality of Life  

     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม

การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  

                   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 

rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the 

laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 

developments in the 21st century. 
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001233 ไทยกับประชาคมโลก       3(2-2-5) 

  Thai State and the World Community  

    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ 

ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ

ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

   Relations between Thailand and the world community under changes over 

time from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world 

forum, including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 

management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 

 

001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 

  Civilization and Local Wisdom 

    อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา- 

ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 

ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom. 

 

001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      3(2-2-5) 

          Politics, Economy and Society 

    ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ

สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศ

ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทย มนุษย์กับสังคม สังคมวิทยาพ้ืนฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลา 

ทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่

รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับ

ประเทศไทย 
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  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development of 

international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed and 

developing countries; Thai politics; World economy systems, influences of globalization in 

terms of economy; fundamental economy; the development of economy and society of 

Thailand; man and society; fundamental sociology; social order; social refinement; social 

characteristics; uniqueness of Thai society; and the application of the body of knowledge to 

one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society; and 

relationships of the world and Thai systems. 

 

001236  การจัดการการด าเนินชีวิต      3(2-2-5) 

Living Management  
     ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จ  

ที่ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้

ชีวิตให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

           Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and human 

nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 

thinking skills, and being updated with modern science and technology in daily life. Living 

ethically along the dynamics of the 21th century, which is essential to the members of the 

ASEAN community as well as world community. 

 

001237 ทักษะชีวิต        3(2-2-5) 

  Life Skills  

    ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการ

ปรับตัว ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคม 

และในสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น า

และการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as 

a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes 

in a society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, creativity and 

self-direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and 

accountability skills, leadership and responsibility skills. 

 

001238 การรู้เท่าทันสื่อ        3(2-2-5) 

Media Literacy 

          กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี

สื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และ     

สื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ยุคปัจจุบัน 

  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 

Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, 

attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing of contents 

on every current platform. 

 

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก        3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 

                 ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความ

รัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทาง

ในการท าจริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living 

with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as 

a guideline for learners' own activities. 
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001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน      3 (2-2-5) 

                     Western Music in Daily Life 

     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภท

ของบทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตก

ในชีวิตประจ าวัน  

                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 

Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process 

of Western music in daily life. 
 

 

001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม      3(2-2-5) 

                     Creative Thinking and Innovation 

     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา  

การสร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและ  

เก็บข้อมูล การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

การท างานให้ส าเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และ 

การจัดการกับความขัดแย้ง 

                      Innovation development process; means of accessing customers mind and 

discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough 

prototypes, testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-

test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making 

decisions, giving constructive comments, and managing conflicts.   
 

 

001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม      3(2-2-5) 

                     Group Dynamics and Teamwork 

     พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 

สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การ เปลี่ยนทัศนคติ

ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
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  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 

characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, 

group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 

guideline to create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, and 

practice of teamwork. 
 

001252    นเรศวรศึกษา        3(2-2-5) 

                     Naresuan Studies 

    พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร

ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทย

ที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ 

ความซือ่สัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 

                      Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over 

the kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in 

various aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, 

sacrifice, loyalty,and tolerance in the face of problem. 
 

 

001253 การเป็นผู้ประกอบการ                  3(2-2-5) 

           Entrepreneurship  

              การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 

การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ

ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่ งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  

เรียนรู้ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  

แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    

                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 

business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses 

on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. 

Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the 
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behavior of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links 

with other disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for 

sustainable survival. 

 

 001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            3(2-2-5) 

    Man and the Environment 

     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ

ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ

รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรม

สิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

       Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem, human structure 

and system change that effects the environment, planetary boundary, climate change, 

sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and 

environmental public participation. 
 

 

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของ

เทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการ

ท างานของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงใน

การใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม  

การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  

future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 

network, internet and applications on the internet, risks of a system usage, data 

management, information system, office automation software, multimedia technology, 

web-based media publishing, web design and development and the influence of 

technology on human and society. 
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001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life  

     ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ

ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 

และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, 

including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 

geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, 

data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 

introduction to statistical decision making. 

 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 

            Drugs and Chemicals in Daily Life  

      ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง

และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้

เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

            Basic knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 

cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health 

as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 

 

 

 

001275 อาหารและวิถีชีวิต       3(2-2-5) 

Food and Life Style  

     บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม

การบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่ เหมาะสมต่อ  

ความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถี

ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption 

behavior around the world, including the influence of foreign cultures on Thai consumption 

behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to 

basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style in the 

age of globalization with the awareness of the environmental conversation. 
 

 

 

 

 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว      3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  

    ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  พลังงาน

เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์

พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วน

ร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 

sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 

relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 

consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship 

to energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use, and 

proactive approach to energy issuers. 

 

001277 พฤติกรรมมนุษย์         3(2-2-5) 

  Human Behavior 

    ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง 

ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมี

สติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  

พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological basis 

and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and  involved 

substances; sensory perception, learning and memory, language; intelligent and others 
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quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 

applications in daily life. 
 

  

001278   ชีวิตและสุขภาพ        3(2-2-5) 

   Life and Health  

     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, 

including the implementation of the health knowledge and skills for continuous 

improvement of the quality of life for oneself and other. 

 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 

      Science in Everyday Life 

    บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 

พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological 

and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 

and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 

earth, space and the new frontier of science and technology. 

 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย      1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
    การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

  Playing sports, exercises for improvement of the physical fitness, and 

physical fitness test. 
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205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ              1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค 

เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 

vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 

 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ    1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 

  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง

ความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 

  English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, 

interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 

educational fields. 

 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน              1(0-2-1) 

 Communicative English for Research Presentation 

  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาของผู้ เรียน 

เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  Oral presentations on academic research related to students’ fields with 

effective delivery in English. 

 

208001 การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

Thai Language Writing for Communication 

   วิธีการเขียน ย่อหน้า โวหาร และเรื่องราว ฝึกการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสมกับบุคคล  

ตามโอกาสและสถานที่ เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

      How to write paragraphs, speeches, and stories; practicing the use of proper 

written language for a particular person, occasion, and place with the aims for the effective 

and creative communication.   
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784201    ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21              3(3-0-6) 

    Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 

    ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาที่ส าคัญ ศึกษา

นักปรัชญาเมธีตัวอย่างผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา

ตนเองและปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 

    Study the forms, concepts and methods of self-development in major 

philosophical and religious principles; study model philosophers whose self-development 

has led them to attain the understanding of the world and of life which is fundamental to 

self-development and self-adjustment to live a happy life in the 21st century.   

 

776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน     3(3-0-6) 

             ASEAN Languages, Culture and Folklore 

   ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และคติชน

ประเภทต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และ 

ชาติพันธุ์ 

  System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and performing 

arts, and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic 

diversities. 
 
 

218101   ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

   Myanmar I  

   ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์

พ้ืนฐาน และค าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่า

ได้ในระดับเบื้องต้น  

   Myanmar alphabetical systems in relation to its phonological system; study 

of basic sentence structures, basic vocabulary and essential affixation; practice of listening, 

speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar language at a 

fundamental level. 
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218102   ภาษาพม่า  2  3(2-2-5) 

   Myanmar II  

   โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น จ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 

โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของความเรียงขนาดกลาง 

   Complex structures of Myanmar language; learn to distinguish differences 

between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex affixation; 

practice of listening, speaking, reading, and writing skills through given medium-length texts. 

 

218110   สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Phonetics and Pronunciation   

   ฝึกการออกเสียงค า วลี และประโยคพ้ืนฐานตามส าเนียงมาตรฐานของระบบเสียงภาษา

พม่าด้วยหลักสัทศาสตร์  

   Practice of Myanmar basic words, phrases and sentences with standard 

pronunciation according to phonological principles.  

 

218131   การสนทนาภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

   Myanmar Conversation I  

   การสนทนาภาษาพม่า  โดยเน้นรูปประโยค  และศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ๆ พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม

พม่าในแง่มุมต่าง ๆ 

   Colloquial Myanmar language with an emphasis on simple sentences and 

everyday expressions; study how to exchange information and to express ideas along with 

learning various aspects of Myanmar society and culture. 

 

218132   การสนทนาภาษาพม่า  2  3(2-2-5) 

   Myanmar  Conversation  II  

   สนทนาภาษาพม่าในระดับสูงขึ้น โดยเน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การให้ข้อมูล

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่าเรื่อง อภิปราย ในประเด็นต่างๆ 
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   Colloquial Myanmar conversation at a higher level with concentration on 

conversation for various everyday situations; learn to give and exchange information or 

opinions, tell stories, and discuss in general topics.  

 

218141   การอ่านภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

   Myanmar Reading I  

   ทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน ศึกษาการใช้

ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน พร้อมการฝึกสรุปประเด็น 

   Reading skills through basic Myanmar texts; study language usage in terms 

of statements, idioms, and grammar through reading, making a summary. 
 

 

218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

  Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อการใช้ภาษาพม่าอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 

   The relation between Myanmar language and Myanmar society and culture; 

knowledge and ability to use appropriate level of Myanmar language for different situations. 
 

 

218211   วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า  3(2-2-5) 

  Myanmar  Syntax  

   โครงสร้างประโยคในภาษาพม่า ระบบค า การสร้างค าและการเรียงค าในประโยค  

ด้วยการวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางภาษาศาสตร์สมัยใหม่  และศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างประโยคที่มีต่อ

ความหมาย 

   Syntactic structures of Myanmar language, including morphology, word 

formations, and word order by using modern linguistic approaches; study the influence of 

syntactic structures on meanings. 
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218241   การอ่านภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 

   Myanmar Reading II  

   ทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าขนาดยาว ศึกษาการใช้ส านวน

โวหารและไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน พร้อมการสรุปประเด็น    

     Reading skills through long Myanmar texts; study language usage in 

Myanmar essays and long terms reading skill expressions, idioms, and complex grammar; 

making a summary.  
 

218251   การเขียนภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

  Myanmar Writing I    

   เขียนความเรียงภาษาพม่าเรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษาเขียน 

กึ่งรูปแบบ  

   Writing essays in Myanmar language;  learn to use lexical and grammatical 

words used in colloquial Myanmar writing. 

 

218252   การเขียนภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 

   Myanmar Writing II    

   เขียนความเรียงภาษาพม่าที่มีรูปประโยคซับซ้อนอย่างภาษารูปแบบ ฝึกเขียนสรุปความ

จากการฟังหรือความเรียงจากเรื่องที่ก าหนด 

   Writing Myanmar essays using long and complex sentences in literary style; 

practice a listening and reading skill of selected myanmar story, then writing summary.  

 

218301  ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

   Myanmar for Tourism 

   ภาษาพม่าในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาพม่าส าหรับมัคคุเทศก์ และเรียนรู้ค าศัพท์ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   Myanmar language for tourism; learn vocabulary and expressions for 

tourism and related business. 

 



 63 

218302  ภาษาพม่าเพื่องานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

   Myanmar Language for Industry 

   การใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในการท างานภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ค าศัพท์และส านวน

ที่เก่ียวข้องกับการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 

     Myanmar communication skills for industry work; learn vocabularies and 

idioms related to industrail works. 
 

 

218303  ภาษาพม่าในงานการแพทย์และสาธารณสุข  3(2-2-5) 

   Myanmar Language for Medical and Public Health 

    ภาษาพม่าในงานการแพทย์  สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพ เน้นวงค าศัพท์และ 

ถ้อยส านวนที่เกี่ยวข้อง 

   Myanmar communicative skills for medical, public health and health care; 

learn vocabularies and idioms related to medical and public health work. 

 

218304  ภาษาพม่าเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 

    Myanmar Language for Business 

   ศึกษาถึงประเพณีปฏิบัติและการใช้ภาษาในทางธุรกิจของพม่า โดยเน้นการฝึกฝนการใช้

ศัพท์ธุรกิจในการใช้งานด้านต่าง ๆ  

   Study Myanmar business protocols and Myanmar language for business. 

Practice using business terms and expressions for various purposes. 

 

218321   ประวัติวรรณคดีพม่า  3(2-2-5) 

  History of Myanmar Literature  

   ประวัติความเป็นมา ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม และเนื้อหาส าคัญของวรรณคดีพม่าใน

ยุคราชวงศ์  ยุคอาณานิคม และยุคเอกราช  เลือกเรื่องที่ดีเด่นมาศึกษา 

   History and socio-cultural background of Myanmar literature. Read excerpts 

from outstanding literary works from monarchy, colonial and independent periods. 
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218361   ประวัติศาสตร์และการเมืองพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar History and Politics  

   เหตุการณ์  และการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของพม่า  

เน้นถึงการต่อต้าน หรือรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก  และการน าประเทศเข้าสู่ยุคใหม่   

   Crucial historical events and changes related to politics, economies and 

society of Myanmar with an emphasis on Western impacts, or resistance against the West as 

well as modernization. 

 

218362  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Society, Culture and Environment   

   สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชาวพม่า 

   Myanmar geography, environment, local wisdom, and ways of life of Myanmar. 

 

218363   พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview  

   ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาและความเชื่อพ้ืนถิ่นต่อวิถีการด าเนินชีวิต และโลกทัศน์ของ

ชาวพม่า โดยเน้นความส าคัญของสถาบันสงฆ์ พิธีกรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของรัฐและ

ประชาชนต่อพุทธศาสนา 

   Study the influence of Buddhism and local beliefs on the ways of life and 

worldview of Myanmar people, by emphasizing on Religious institutions, rituals, beliefs, and 

roles of the state and Myanmar people in Buddhism. 
 

 

218364  สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า  3(2-2-5) 

   Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar  

   ชนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศพม่า ในด้านความเป็นมา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ 

  History, culture, economy, society, politics and conflicts between ethnic 

groups in Myanmar. 
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218365  สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า  3(2-2-5) 

   Mass Media in Myanmar Society 

   ความเป็นมาของการสื่อสารมวลชนในพม่า ประเภทและบทบาทของสื่อมวลชนในประเทศ

พม่า โดยเน้นการสื่อสารมวลชนของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสื่อ การควบคุมสื่อของรัฐ และปัญหาด้าน

การสื่อสารมวลชนในสังคมพม่า 

   Background, types, and roles of mass media in Myanmar with an emphasis 

on state - owned mass media, the relationship between the government and media, media 

control and problems of mass media in Myanmar. 
 

 

218371   การแปลภาษาพม่า   3(2-2-5) 

   Myanmar Translation  

   หลักการแปล  และฝึกฝนการถ่ายทอดภาษา  โดยเน้นการแปลบทความ ภาษาพม่าเป็น

ภาษาไทย  และภาษาไทยเป็นภาษาพม่าที่ถูกต้อง 

  Translation principles and practice of translation from Myanmar into Thai, 

and vice versa; interpreting in various situations is also emphasized. 
 

 

218381  การสอนภาษาพม่าในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 

   Teaching Myanmar as a Foreign Language 

   ศึกษาทฤษฎีการสอน วิธีการสอนภาษาพม่าในฐานะภาษาต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการสอน 

การท าแบบฝึกหัด การท าสื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล 

   Study instructional theories and methodologies for teaching Myanmar as a 

foreign language; practice teaching, testing, preparing instructional materials, and assessing. 

 

218396  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1                        3 หน่วยกติ       

Undergraduate Thesis I   

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการท าวิจัย การออกแบบงานวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้งใน

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยด้านพม่าศึกษา การเขียนโครงร่าง และการเขียนรายงานการวิจัย 
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              A basic understanding of research methodology, quantitative and qualitative 

designs of research in Myanmar study, and the writing of a research proposal as well as a 

research report. 

  

218401  ภาษาพม่าเพื่อการน าเสนอผลงาน  3(2-2-5) 

   Presentation in Myanmar Language  

      การน าเสนอผลงานจากการก าหนดภารกิจการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรมภาษาพม่า 

ในรูปแบบต่าง ๆ  

    Presentation from task-based learning with innovative media and practices 

in Myanmar language. 

 

218421   วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน  3(2-2-5) 

   Contemporary Myanmar Literature  

   วรรณกรรมพม่าร่วมสมัย  โดยเลือกจากผลงานที่โดดเด่น 

   Myanmar contemporary literature, selected from outstanding works 

    

218461  คติชนพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Folklore  

   คติชนท้องถิ่นเพ่ือความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศพม่า  

โดยศึกษาจาก นิทาน ภาษิต ค าพังเพย ปริศนาค าทาย การละเล่น และเพลงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

   Folklore such as tales, mythology, riddles, proverbs, sayings, games, and 

songs in order to understand the society and culture of different regions in Myanmar. 

 

218471  การล่ามภาษาพม่าเบื้องต้น  3(2-2-5) 

   Basic Myanmar Interpretation  

    หลักการพ้ืนฐานและกลวิธีการแปลแบบล่าม ฝึกการเป็นล่ามจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย 

และจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า  

  Basic principles of Interpretation and practice of interpreting Myanmar 

Language to Thai language and vice versa.  
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218472    การแปลภาษาพม่าเฉพาะกิจ      3(2-2-5) 
      Myanmar Translation for Specific Purpose 

      ฝึกการแปลแบบตรงความและการแปลแบบจับในความ ด้วยตัวบทหลากหลาย ประเภท

ข่าว สารคดี โฆษณา กฎหมาย กฎระเบียบ จดหมาย บันทึกส่วนตัว และวรรณกรรม เป็นต้น 

     Practice in translation  for various types of news, documentaries, 

advertisements, laws, regulations, personal letters and literature, etc. 

 

218473      การล่ามภาษาพม่าเฉพาะกิจ       3(2-2-5) 

    Myanmar Interpretation for Specific Purpose 

    ฝึกการล่ามแบบตรงความและการล่ามแบบจับใจความ ในบริบทที่หลากหลาย ประเภทงาน

อุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม งานแพทย์สาธารสุข งานท้องเที่ยวเชิงสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ และงาน

ความมั่นคง เป็นต้น 

   Practice in interpretation in a variety of contexts; such as, in industry, 

agriculture, basic health care, medical tourism, social and security works 

 

218491  สัมมนาพม่าศึกษา  3(2-2-5) 

   Seminar in Myanmar Studies 

    อ่านบทความวิชาการและสารคดีความรู้ที่น าเสนอด้วยภาษาพม่า โดยร่วมกันวิเคราะห์

วิจารณ์เนื้อหาและการใช้ภาษาตามหลักวิชาการ 

    Myanmar academic and documentary reading with a critical analysis of 

contents and language use. 

 

218496    วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2           3 หน่วยกิต       

Undergraduate Thesis II   

              ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจ และเกี่ยวข้องกับพม่าศึกษา โดยได้รับความ

เห็นชอบ และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

               Conducting a research on a self-selected topic related to Myanmar studies, 

approved and supervised by the thesis advisor. 
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218497  สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต  

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพม่าศึกษา ในสถานประกอบการ หรือ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จ

การศึกษา ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสี่เดือน    

Professional training relating to Myanmar studies prior to the completion of 

the degree in the workplace or prospective employer organization in the country or 

overseas that hold a contract of cooperation with the university to instill trainee with 

systematic working skills by undergoing the training conforming to the conditions restricted 

in the contract with the minimum training period of four month. 

 

218498          การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ     6 หน่วยกิต 

                     International Academic or Professional Training 

  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพม่าศึกษา ในสถาบัน  

สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 

          International Academic or Professional Training relating to Myanmar studies 

in the institute, workplace or prospective employer organization in the country or overseas 

by undergoing the training with the minimum training period of three months. 

 

218499  การฝึกงาน         6 หน่วยกิต

    Professional Training 

   การปฏิบัติงานด้านอาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

เป็นเวลา 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง 

   Professional training related to the student’s field of study in an institute or 

workplace of prospective employers for 16 weeks and with the minimum training period of 

350 hours.     
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205111          การอ่านเบื้องต้น                         3(3-0-6) 
               Basic Reading     

               กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูลจ าเพาะ 

การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การอ่านเพื่อการหาหัวข้อเรื่อง ใจความหลักของเรื่อง และข้อความ

สนับสนุน การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน ยกตัวอย่างเช่น หลักการ

อ้างอิง การอนุมาน น้ าเสียง และจุดมุ่งหมาย 

  Reading comprehension strategies; text predicting; scanning; skimming; 

finding topics, main ideas, and supporting details; guessing word and passage meanings 

from contexts i.e. referring, inferring, tones, and purposes. 

 

205121     การเขียนเบื้องต้น       3(2-2-5)
  Basic Writing    
                การเขียนประโยคชนิดต่างๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และ

ประโยคผสม  ปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน เช่น การเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้

เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค 

                 Writing different types of sentences including simple, compound, complex 

and compound-complex sentences; problems of writing errors such as sentence fragments, 

punctuation errors, comma splices, and run-on sentences. 

 

205122         การเขียนย่อหน้า        3(2-2-5) 
              Paragraph Writing    

                    การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพ่ือสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนประโยคใจความ

หลักและประโยคสนับสนุนโดยใช้ค าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 

   Writing different types of paragraphs for meaningful and effective 

communication; writing a topic sentence and supporting sentences with proper discourse 

connectors. 
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205131     การฟังและการพูดเบื้องต้น      3(2-2-5) 

               Basic Listening and Speaking     

                 ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านองเสียง  

การใช้ภาษาที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การน าเสนอในชั้นเรียน รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมที่

แตกต่าง 

                  Oral communication and listening comprehension skills with emphasis on 

pronunciation and intonation patterns, the appropriate use of language in various situations, 

classroom presentations, including cultural diversity awareness. 

 

205141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

               English Grammar 

                ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทต่าง ๆ  

                     English grammar essential for listening, speaking, reading, and writing in 

different contexts 

 

205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 

               English Conversation  

                     บทสนทนาที่ซับซ้อน และเป็นทางการมากขึ้น ในสถานะการณ์ที่หลากหลาย และ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

                     Extended and formal dialogues in various situations and cultural diversity 

awareness. 

 

206214          ภาษาจีนพื้นฐาน 1        3(2-2-5) 

   Basic Chinese I 

    ทักษะพ้ืนฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีน

กลางโดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน ศัพท์พ้ืนฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ประมาณ 300 ค า  
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    Four basic skills of Mandarin Chinese, including speaking, listening, writing 

and reading; Mandarin Chinese pronunciation according to the Chinese Phonetic Alphabet 

(CPA/ PINYIN) system; 300 everyday-life words. 

 

206215          ภาษาจีนพื้นฐาน 2        3(2-2-5) 

Basic Chinese II 

    ค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และ

ระดับประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีนระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยค

ที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็น

นามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ   

    400 everyday-life words and expressions; practice pronouncing multi-syllable 

words, phrases and sentences; learn basic grammar to form sentences in various structures, 

including, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 

sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences and question words 

practicing. 

 

206321 การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1     3(2-2-5)  

  Chinese Listening and Speaking I 

   ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง และ

สามารถพูดโต้ตอบได ้

   Practice listening and speaking for daily life communication with an 

emphasis on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in 

Chinese. 

 

206315           ภาษาจีนพื้นฐาน 3         3(2-2-5) 

   Basic Chinese III 

     ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง  ๆ เพ่ิมอีกประมาณ 500 ค า  

ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์

เดี่ยวและสองพยางค์ หน่วยค าท่ีแสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้น
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ประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบทต่าง ๆ ที่

ส าคัญรวมทั้งค าเชื่อมของประโยคซับซ้อน 

    500 everyday-life words and technical terms; the complement of degree and 

directional complements; the structural particles; the reduplication of monosyllabic and 

dissyllabic adjectives; structure of indication the progressive aspect; the particles 

emphasizing on past experiences; the reduplication of dissyllabic verbs; the sentence with 

verbal constructions in series indicating the means or purpose of an action; several 

prepositions and conjunctions use in complex sentences. 

 

206316          ภาษาจีนพื้นฐาน 4       3(2-2-5) 

   Basic Chinese IV 

    ค าศัพท์ ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้าง

ไวยากรณ ์การซ้ าค าของค าจ านวนเลข-ค าลักษณะนาม ค าบุพบทอ่ืน ๆ 

    More complex grammar and vocabulary with at least 800 new words and 

expressions; the grammatical structures; the reduplication of numeral-measure words and 

other adverbs. 

 

206322 การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 2      3(2-2-5)  

 Chinese Listening and Speaking II 

    ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น

การใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ ์

    Practice listening and speaking for daily life communication at the 

intermediate and advanced levels with an emphasis on the use of proper and appropriate 

language for various situations. 

 
 
 
 
 
 



 73 

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1        3(2-2-5) 
  Japanese I 

    ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้ น พ้ืนฐานศึกษาตัวอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ  

อ่านบทความสั้น เขียนประโยคสั้นๆ ขั้นพ้ืนฐาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่คุ้นเคย 

Study the basic sentence structures; study characters of Hiragana and 

Katakana; read short articles and write short simple sentences on familiar topics. 

 

207102  ภาษาญี่ปุ่น 2        3(2-2-5) 

  Japanese II 

   ศึกษาโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น อ่านจับใจความบทความสั้น ขั้นพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัว  และจับประเด็นส าคัญจากบทที่อ่าน และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว

ใกล้ตัวเป็นประโยคสั้นๆศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐานที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว  

   Study higher-level sentence structures; read and find the main ideas of short 

articles on familiar topics; write short sentences to express opinion on familiar  topics; study 

at least 150 basic Kanji characters in the textbook.  

 

207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 

  Japanese Speaking and Listening I  

     แนะน าเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวที่คุ้นเคย โดยใช้ค าสั้นๆ ง่ายๆ ฟังและท า

ความเข้าใจข่าวสารง่ายๆ 

    Talk about daily life using short and simple words; listen and understand 

short and simple stories. 

 

207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2       3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening II 

     ถามและตอบโดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวฟังและท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว 

    Ask and answer questions about daily life using basic vocabulary; listen and 

understand stories about familiar topics. 
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207201  ภาษาญี่ปุ่น 3        3(2-2-5) 
  Japanese III 
   ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน และระดับกลาง ศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐาน 

และระดับกลาง ที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว 

   Study basic and intermediate-level sentence structures; study at least 150 

basic and intermediate-level Kanji characters in the textbook.  

 
207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3       3(2-2-5) 

  Japanese Speaking and Listening III 

    อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตใน

สังคม ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน อีกทั้งการตั้งค าถามและตอบค าถาม เป็นต้นฟังการอธิบาย

เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม และท าความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง 

   Give systematic explanations about topics related to daily life in society, 

express feelings and opinions, ask and answer questions; listen and generally understand 

explanations about topics related to daily life in society. 

 
208111 การพูดในที่ชุมชน       3(2-2-5) 
                  Public Speaking  
  หลักการและรูปแบบในการพูดในที่ชุมชนทั่วไป ทั้งแบบพิธีการและแบบไม่เป็นพิธีการ  

การเตรียมตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุมน้ าเสียง การใช้ถ้อยค าส านวนและอวัจนภาษาให้เหมาะสม 

การน าเสนองานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงองค์ประกอบที่ส่งผลให้การพูดมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง  

   Principles and patterns of formal and informal public speaking; preparation; 

personality development; voice controlling; proper use of words, expressions, idioms, and 

body language; academic presentation; components for effective speaking. 
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208112 การอ่านเชิงวิจารณ์       3(2-2-5) 
 Critical Reading   
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจากตัว

บทและจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่างๆ  

ตลอดจนน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

 Principles of literary criticism; reading literature and literary works critically in 

terms of both content and context; reviewing, analyzing, considering, and evaluating literary 

works and delivering the criticism in both oral and written forms. 

 
208113 ศิลปะการเขียน        3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing     

หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  และ

สร้างงานเขียนประเภทต่างๆ  เพื่อเพ่ิมทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  Principles and strategies of Thai writing; analyzing samples of written works in 

terms of styles, techniques, and patterns; writing different types of works to develop 

effective writing skills. 

 
208114   การสรุปความ        3(2-2-5) 
                     Summarization  

            สรุปความจากการอ่านและการฟังสารประเภทต่างๆ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ทันสมัย  

ตลอดจนข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง     แล้วน าเสนอด้วยการ

พูดและเขียนที่กระชับ สละสลวยและได้ใจความ 

   Summarizing different texts from reading and listening which contain 

modern knowledge and knowledge about local culture, especially in the lower north of 

Thailand; presenting the summary both in oral and written forms by using succinct, 

properly-stylized, and informative language.  
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208121   วรรณกรรมเอกของไทย       3(2-2-5) 

  Masterpieces of Thai Literary Works 

  ความเป็นมาและวิวัฒนาการวรรณกรรมเอกของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุง

รัตนโกสินทร์  ในด้านประเภท  รูปแบบ  ลักษณะภาษา  เนื้อหา  ท่วงท านองการประพันธ์  และคุณค่าทาง

วรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสังคมและทางวัฒนธรรม  โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมเอกในแต่ละสมัย 

  History and evolution of Thai literary masterpieces from the Sukhothai to 

Ratanakosin periods regarding genres, patterns, characteristics of language, contents, writing 

styles, values of art created language, and reflections on culture and society through a 

number of masterpieces of Thai literary works in various periods. 

 

208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Problems of Thai Language Usage 

 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิ เคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยใน

ปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 

 Principles and problems in Thai language usage nowadays; analyzing and 

solving problems in Thai language usage. 

 

209111 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน       3(2-2-5) 

  Foundations of Linguistics 

  ศึกษาความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของ

ภาษา หน้าที่ของภาษา สากลลักษณ์ของภาษา ภาษาตระกูลต่างๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของ

นักภาษาศาสตร์ การแบ่งแขนงวิชาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับ

ศาสตร์อื่นๆ 

  Introduction to language and linguistics, including the nature of language, 

language components, language functions, language universals, language families, some 

linguistic approaches, linguistic branches, and connections between linguistics and other 

academic disciplines. 

 

 



 77 

209112 เสียงและระบบเสียงในภาษา      3(2-2-5) 

  Sound and Sound System 

  ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์โดยเน้นพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ กลสัทศาสตร์  และ

โสตสัทศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายถอดเสียงด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีทางสัทวิทยา 

และการวิเคราะห์ระบบเสียง 

            Study of human speech with an emphasis on articulatory phonetics, acoustic 

phonetics, and auditory phonetics; phonetic transcription; and also phonological theory 

and phonological analysis.  

 

209113 ค าและระบบไวยากรณ์       3(2-2-5) 

  Word and Grammatical System 

  ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์หน่วยค า ค า วลี และประโยค โดยพิจารณาโครงสร้าง  

องค์ประกอบ การจัดประเภท ความสัมพันธ์ของค าในวลีและประโยค ความหมาย ตลอดจนการใช้ โดยวิธีการ

ต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ 

  Study of words, phrases and sentences along with analysis of constructions, 

componential elements, grammatical categorization, grammatical relations, meanings and 

usage with linguistic theories and analytical approaches to these units. 

 

209114 ระบบความหมาย       3(2-2-5) 

  Meaning System 

  ศึกษาเรื่องของความหมายของภาษาในระดับค า และระดับที่สูงกว่า เช่น วลี ประโยค  และ

ข้อความ ประเภทของความหมาย การจัดหมวดค าตามความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย ตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว 

  Study of the meanings of words and the upper grammatical levels; types of 

meaning; semantic categorization of words; semantic change; meaning and the knowledge 

of the world. 
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209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา      3(2-2-5) 

    Linguistics and Language Teaching  

   ประยุกต์หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เข้ากับการสอนภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง หรือ

ภาษาต่างประเทศ พิจารณาความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาที่สองหรือการสอนภาษาต่างประเทศ  

เน้นการน าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาและการฝึกปฏิบัติในการสอนภาษา 

            Apply linguistic principles and approaches to teaching first, second, or foreign 

languages; study the differences between each second or foreign teaching methodology 

with an emphasis on how to apply them to language teaching.   

 

209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร      3(2-2-5) 

  Linguistics and Communication 

  ศึกษาแนวคิดและหลักการในการสื่อสารที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ การใช้ค า ข้อความ 

ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้านภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสารที่เกิดจาก

ความแตกต่างด้านระบบความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม แนวคิดด้านความหมายและปฏิบัติ

ศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยภาษา ตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาด้านต่างๆ 

  Study of approaches to language communication; usage of words, phrasal 

utterances, expressions, and styles of speaking and writing; language problems in 

communication; communicative problems caused by differences in belief, attitude, and the 

ways of living in different communities or societies; semantic and pragmatic approaches to 

language communication; and practice with various types of communication. 

 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1         3(2-2-5) 

French I 

ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ 

การเขียน ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  

  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 

speaking, reading, and writing skills; study of basic grammar and French culture. 
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219102  ภาษาฝรั่งเศส 2        3(2-2-5) 

French II 

ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ 

การเขียน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายขึ้น ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  

  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 

speaking, reading, and writing skills in a variety of situations; study of basic grammar and 

French culture.  

 

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3        3(2-2-5) 

French III 

    โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ ซับซ้อน เน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ศึกษาไวยากรณ์ระดับท่ีสูงขึ้น  

Complex French sentence structures with an emphasis on French 

communicative skills in a variety of situations; study of higher-level grammar. 

 

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1      3(2-2-5) 

French Listening and Speaking I  

พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพ่ือใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

                     Development of listening and speaking skills in various situations of  

everyday life.  

 
 

219202 ภาษาฝรั่งเศส 4        3(2-2-5) 

French IV 

  โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน ตามหัวข้อที่ก าหนด 

   More complex French sentence structures with an emphasis on appropriate 

use of French in given topics. 
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219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 

  หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์

โครงสร้างและตีความหมายเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และ เรียงความ

ขนาดสั้น 

  Reading techniques and practice reading French passages of different types 

focusing on structural analysis and interpretation to understand content and important 

meaning; practice in letters and short compositions in French. 

 
221281 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1       3(2-2-5) 

  Beginning Korean Language I 

  ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานค าศัพท์พ้ืนฐาน และ

ค าแสดงวิภัติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้นได้   

   Study Korean characters in relation to the phonological system; basic 

sentence structures; basic vocabulary and essential affixation; practice in listening, speaking, 

reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level. 

 

221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2       3(2-2-5) 

  Beginning Korean Language II 

  ศึกษาและฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ตามโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 

            Study and practice using Korean sentences to communicate in everyday life 

situations by following the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 

 

221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1      3(2-2-5) 

  Korean Listening and Reading I 

  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเก่ียวกับตนเองหรือสิ่งต่างๆรอบตัว 

การตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ โดย

ใช้รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศัพท์ที่ก าหนดให้หรือนอกเหนือจากนั้น 
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  Practice in Korean speaking skill by giving self-introduction or talking in 

general topics, asking questions, answering and sharing information or ideas in others in 

various situations by using the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 

 

221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5) 

  Korean Listening and Reading II 

  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานเพ่ือแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ได้รับ

มอบหมายโดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

  Practice in Korean speaking skills by giving presentations to express opinions 

on assigned topics with an emphasis on correct pronunciation.  

 

221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1      3(2-2-5) 

  Intermediate Korean Language I 

  ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยา

ตามกาละและเทศะ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม  

             Study complicated Korean grammar and sentence structure with 

concentration on verb transformation principles according to tenses and contraposition in 

order communicate correctly and appropriately in various situations. 

 

221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2      3(2-2-5) 

  Intermediate Korean Language II 

  ศึกษาส านวน โวหารภาษาเกาหลีที่ยากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวนโวหาร

ดังกล่าวเพ่ือสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

  Study more complicated Korean expressions and structures; practice using 

such expressions to naturally communicate with others. 
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224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ     3(2-2-5) 

Tourism and Hospitality Industry 

นิยาม แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐและ

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการในบริบทการเปิดการค้า

และบริการอย่างเสรี ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

Definitions, concepts, significance and components of tourism and hospitality 

industry; trends and changes of global tourism; concepts, policies and roles of government 

and tourist organisations regarding the development of tourism and hospitality industry in 

the context of free trade and services; impacts of tourism and hospitality industry. 

 

224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 

  Tourism Resources 

  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การ

ท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและนานาชาติ ผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อ

แหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; 

tourist geography and utilization of Thai and international tourist resources; impacts of 

tourism upon tourist resources and solution guidelines. 

 

224232 หลักการจัดการโรงแรม       3(2-2-5) 

  Principles of Hotel Management 

  ประเภทและรูปแบบการจัดการของที่พักแรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การ

บริการในโรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การประสานงานระหว่างแผนกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

   Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel 

business; hotel services; types of hotel management; structures of hotel organisation; roles, 

duties and responsibilities of each department in hotel business; coordination among 

departments and tourism industry.  
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224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ     3(2-2-5) 

  Special Interest Tourism 

  ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการท่องเที่ยว

ตามความสนใจพิเศษต่อการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว การอภิปรายประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา 

  Definitions and types of special interest tourism; influences of special 

interest tourism on management and tourist marketing; discussions of current issues in 

special interest tourism; case studies. 

 

224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน     3(2-2-5) 

  Introduction to Airline Business 

  ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การบริหารงานใน

ธุรกิจการบิน ค าศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ท่าอากาศยาน แนวทางการปฏิบัติงานภาคพื้นดิน ประเภท

และรูปแบบ      ของการบริการในธุรกิจการบิน การให้บริการระหว่าง การเดินทาง การตลาดและการจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน ผลกระทบของธุรกิจการบิน  

  Background knowledge of airline business; organisations related to airline 

business; airline business management; terminology for airline business; airports; guidelines 

on ground operation of an airline and airport; types and formats of airline business 

management; flight services; marketing and human resource management regarding airline 

business; impacts of airline business 
 

224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

  Cultural Heritage Specialist Guide 

  ความหมาย บทบาทหน้าที่  มาตรฐานและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  หลักวิธีการ

ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม  

ศึกษานอกสถานที ่และฝึกปฏิบัติการน าชม 

  Definitions, roles and responsibilities, standards, and ethics of tour guides; 

principles of operation for cultural heritage specialist guides; case studies; basic knowledge 

of cultural heritage; field trips and training practice in tour leading. 
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229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1        3(2-2-5) 

Indonesian  I 

ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ 

  การเขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

  Practice listening, speaking, reading, and writing skills; study basic grammar 

by focusing on the structure of simple sentences. 

 

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2        3(2-2-5) 

Indonesian II 

 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาท้ังสี่ทักษะเพ่ือการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 

 เน้นการใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 

   Practice four language skills for communicative purposes with the use of 

more complex sentence structures in a variety of contexts and situations. 

 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1      3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking I 

  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพื่อเสนอ 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation as 

well as discussing and exchanging ideas. 

 

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian Reading I 

           เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน  

ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน  

      Improve reading skills by reading basic Indonesian text; study language 

usage in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
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229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

 Indonesian Writing I 

           ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสั้น เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบ

ของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหัวข้อต่างๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

   Practice writing short essays in Indonesian; learn lexical and grammatical 

words used in colloquial Indonesian writing in a variety of topics, e. g.  social politics 

economics and culture. 

 
 

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย       3(2-2-5) 

Language, Society and Culture of Indonesia 

          ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการใช้ภาษา

อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง หรือ 

สื่ออ่ืนๆ 

   The relationship between Indonesian language and Indonesian society and 

culture in order to use appropriate levels of Indonesian language for different situations 

though films television news art performances or other media. 

 

778201  ภาษาเวียดนาม 1        3(2-2-5) 

Vietnamese I      

ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 300 ค า  ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน

ในระดับวลี ประโยคข้ันพื้นฐาน รวมทั้งไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 15 ค าไวยากรณ์ 

   Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 300 daily-

life words; practice listening, speaking, reading, writing at phrase-level; basic sentence 

structures as well as 15 basic grammar rules.  
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778202  เวียดนาม 2         3(2-2-5) 

  Vietnamese II 

ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 500 ค า  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ในระดับ

ซับซ้อน  30 ค าไวยากรณ์  ฝึกสนทนาในระดับประโยคที่ยาวขึ้น และฝึกอ่านเขียนในระดับย่อหน้า 

   Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 500 daily-

life words; 30 more complicated grammar rules; practice speaking at sentence level; 

practice reading and writing short paragraphs. 

 

778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม      3(2-2-5) 

  Vietnamese Conversation 

ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การพรรณนาความการเล่าเรื่อง การชี้แนะ และ 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแสสังคมใน

ปัจจุบัน 

              Practice conversation skills for various purposes, including giving descriptions, 

telling stories, giving suggestions, and exchanging opinion with an emphasis on topic related 

to daily life and current trends in society.  

 

778321 การอ่านภาษาเวียดนาม       3(2-2-5) 

  Vietnamese Reading 

ฝึกอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดย่อ เรื่องสั้นและ นวนิยาย

เวียดนาม และบทความทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

   Practice reading long and complicated texts, e.g.  Vietnamese newspapers, 

abstracts, short stories, novels and articles about Vietnamese society and culture. 
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778331 การเขียนภาษาเวียดนาม       3(2-2-5) 

  Vietnamese Writing 

ฝึกเขียนแบบแผนไวยากรณ์ในประเด็นที่ส าคัญๆ ในปัจจุบัน  โดยเน้นวิธีการเขียนแบบ 

พรรณนาและอธิบาย 

             Practice writing about current issues and trends using correct and 

appropriate grammar with an emphasis on writing narrative and descriptive paragraphs. 

 

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

  Vietnamese for Specific Purpose - Tourism 

การใช้ภาษาในกิจต่างๆ โดยเน้นด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนการสื่อสารอ่ืนๆ โดยเน้นการ 

ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ  

   Vietnamese for specific purposes with an emphasis on tourism and other 

areas; practice using specific terms and expressions for various purposes. 

 

780101  ภาษาเขมร 1        3(2-2-5) 

  Cambodian I 

  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง ภูมิ

ประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  

  Articulation of consonants and vowels in the Cambodian sound system; a 

set of vocabulary in diary life; greeting and simple short conversations, writing Cambodian 

characters; general information about Cambodian location, geography, society and culture. 

 

780102  ภาษาเขมร 2        3(2-2-5) 

  Cambodian II 

  ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปที่มักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องท่ัว ๆ ไป

เกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพ้ืนฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีเขมร 
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  A wider set of vocabulary for general usage, diary-life conversations, reading 

general information about Cambodia; basic sentence structures; writing simple sentences; 

knowledge about Cambodian convention and traditions.  

 

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร      3(2-2-5) 

  Vietnamese Listening and Speaking 

  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง 

และสามารถพูดโต้ตอบได้ 

  Listening skill and daily-life conversations focusing on proper pronunciation 

and developing of ability in conversational participation.  

 

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร      3(2-2-5) 

  Cambodian Reading and Writing 

  ทักษะการอ่านสารคดี หนังสือพิมพ์ และบทอ่านอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ

ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ  

  Reading journals, newspapers, and other interesting texts; sentence and 

discourse grammatical structures; writing short paragraphs.  

 

780311  การสนทนาภาษาเขมร       3(2-2-5) 

  Cambodian Conversation 

  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น ตลอดจน

การอภิปรายแสดงเหตุและผล  

  Conversation participation; asking for various information; idiom usage, 

expressing of opinions/ ideas, and rational discussions. 
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780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร      3(2-2-5) 

  Cambodian Essay Writing 

  การเขียนความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา  

การเขียนอธิบาย และการเขียนจดหมาย  

  Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, 

explanatory, and official letters. 

 

782111   ภาษาลาวเบื้องต้น        3 (2-2-5) 

   Introduction to Lao 

   สระ พยัญชนะ ค าศัพท์และประโยคเบื้องต้น 

  Letters, vowels, vocabulary and basic sentences. 

 

782112   ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 

    Lao in Daily Life 

   ลักษณะทั่ ว ไปและลักษณะเฉพาะของภาษาลาว  ระบบเสียง และประโยคใช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน ไวยากรณเ์บื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ 500 ค า 

   General and specific characteristics of Lao language, sound system, basic 

grammar, sentence structures, listening skills, speaking skills, reading skills, 500 words and 

sentences used in daily life.  

 

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว       3(2-2-5) 

   Lao Language and Culture 

   นิยามของภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมในการ

ใช้ภาษาของลาว ปัญหาการใช้ภาษาลาว 

   Definition of Lao language and culture, relationship between language and 

culture, culture of using and Lao language use, problems of using Lao language. 
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782114   ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

    Lao for Communication and Culture 

  ค าศัพท์ 500 ค า ประโยค ส านวน ข้อความ การสนทนา ไวยากรณ์และภาษาที่ ใช้บ่อย 

ในชีวิตประจ าวัน 

  500 vocabularies, sentences, expressions, statements, conversation, grammar 

structures, language commonly used in daily life. 

 

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง        3(2-2-5) 

    Lao for Specific Purposes 

   รูปแบบและลักษณะของภาษาลาวเฉพาะทาง กฎหมาย ธุรกิจ  การสื่อสารสารมวลชน  

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

   Forms and features of Lao language for specific purposes : law, business, 

mass media and public relations. 

 
782116   ภาษาลาวขั้นสูง         3(2-2-5)     

     Advanced Lao 

    ค าศัพท์ 500 ค าส านวน ถ้อยค า ข้อความและไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในงานทางด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา วรรณกรรมและวรรณคดี เรื่องเล่ามุขปาฐะ นิทาน ต านาน เทพนิยาย   

นวนิยายและเรื่องสั้น 

   500 vocabularies, expressions, words, statements, grammars  structures, 

language commonly used in Social Sciences, Humanities, Philosophy, Literature and literary 

works, fables, legend, fiction, novels and short stories.  

 
784101   ปรัชญาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
                    Introduction to Philosophy 

ความหมาย คุณลักษณะของแนวคิดเชิงปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

การเข้าใจตนเอง เข้าใจมนุษยชาติ และเข้าใจโลก ศึกษาชีวิตและผลงานของนักปรัชญาที่ส าคัญของโลกสมัย

คลาสสิก ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจากตัวบทที่โดดเด่น 
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  Meaning and attributes of philosophical ideas of the western and eastern 

worlds; the understanding of the self, the humanity and the world; lives and works of great 

western and eastern philosophers from the classical periods through a selection of notable 

texts. 

 

784102  ปรัชญาตะวันออก       3(3-0-6) 

                     Eastern Philosophy  

หลักพุทธปรัชญาในด้านการด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุถึงความสุขและความส าเร็จ ความหมาย 

และหลักการในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อสังคมตามหลักปรัชญาของลัทธิเต๋า พุทธศาสนานิกายเซ็น 

และวิวัฒนาการของปรัชญาในประเทศอินเดียที่เป็นต้นก าเนิดของปรัชญาตะวันออก 

 Buddhist philosophy regarding the individual attainment of happiness and 

success in life; meanings and practices in Taoism and Zen with emphasis on the individual 

duties towards the self and society as well as the development of philosophies in India 

where branches of Eastern philosophy find their roots. 

 

784103   ปรัชญาตะวันตก        3(3-0-6) 

                    Western Philosophy 

  ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก  ตั้ งแต่ปรัชญาสมัยธาเลส  สมัยก่อน 

โสคราตีส  สมัยโสคราตีส  สมัยเพลโต  สมัยอริสโตเติล  ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล  ลักษณะส าคัญและ

ความคิดที่ส าคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  นักคิดสายเหตุผลนิยม และนักคิดสายประสบการณ์นิยม 

(ประจักษ์นิยม) การสังเคราะห์ของสายเหตุผลนิยมและสายประสบการณ์นิยมในปรัชญา 

  Philosophy of the pre-Socratics, sophists, and Socrates; philosophical 

systems of Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy and study important themes of 

modern philosophy; the rationalist and the empiricist; the synthesis of rationalism and 

empiricism in the philosophy. 
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784104   การใช้เหตุผล        3(3-0-6) 

                     Reasoning 

รูปแบบของการอ้างเหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์

ของการใช้เหตุผล 

                     Reasoning forms of arguments; evaluation of arguments; critical reading and 

writing of reasoning. 

 

784105   ปรัชญากับศาสนา       3(3-0-6) 

                    Philosophy and Religion 

ทฤษฎีเกี่ยวกับก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญาและศาสนา ค าสอนพื้นฐานของศาสนา 

ส าคัญ ผลกระทบที่ศาสนามีต่อสังคม และผลกระทบที่ปรากฏการณ์ทางสังคมมีต่อศาสนา 

   Theories concerning the origin and development of philosophy and religion; 

basic teachings of world’ major religions, the impact of religion on society and the impact 

of social phenomena on religion. 

 

784106   จริยศาสตร์        3(3-0-6) 

                    Ethics 

แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่ตัวการกระท า ทฤษฎีที่

ตัดสินถูกผิดที่ผลของการกระท าในจริยศาสตร์ และศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมัย 

  Major ethical concepts and theories; deontological theory; consequentialism 

in ethics and contemporary ethical problems. 

 

785101    ภาษาสเปนเบื้องต้น 1          3(2-2-5) 

  Elementary Spanish I 

 ศัพท์และหลักไวยากรณ์ พ้ืนฐานภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้น 

การบรรยายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสิ่งแวดล้อม 

  Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 

writing skills, with an emphasis on self-introduction/description and family, everyday-life 

situation and surroundings  
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785102    ภาษาสเปนเบื้องต้น 2              3(2-2-5) 

  Elementary Spanish II 

           (รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือตามผลการพิจารณาของ            

            ภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 

       (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the Department’s     

      consideration on Spanish placement test results) 

   ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการพูด

เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต  

    Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 

writing skills, with an emphasis on using past and future tenses 

 

785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1       3(2-2-5) 

 Intermediate Spanish I    

 (รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 

 (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 

   ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนขั้นกลาง ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้น

ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน 

   Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, 

reading, and writing skills, with an emphasis on complex sentence structures 

 

785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2       3(2-2-5) 

 Intermediate Spanish II    

 (รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 

 (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 

  ศัพท์ขั้นกลางและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยค

ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เน้นศัพท์และส านวนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวสเปนและ

ละตินอเมริกา 
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  Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading 

and writing skills using complex sentence structures with a focus on vocabulary and 

expressions related to Spanish and Latin American ways of life and cultures 

 

785321    การสนทนาภาษาสเปน         3(2-2-5) 

 Spanish Conversation 

   การสนทนาภาษาสเปนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

   Spanish conversation in daily-life situations 

 

785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน         3(2-2-5) 

  Spanish Composition 

    การเขียนเรียงความภาษาสเปน โดยเน้นการเขียนแบบเล่าความ พรรณนาความ และโน้มน้าว  

    Spanish writing with an emphasis on expository, narrative, and persuasive styles 
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ความหมายของเลขรหัส 

ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

       1.  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 

      ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

  205  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   206  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 

   207  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

   208  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาไทย 

    209  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

   218  หมายถึง  สาขาวิชาพม่าศึกษา, ภาษาพม่า 

   219  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

   221  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

    224  หมายถึง  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

   229  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย 

   776  หมายถึง  สาขาวิชาคติชนวิทยา  

  778    หมายถึง   สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 

  780    หมายถึง   สาขาวิชาภาษาเขมร 

782  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาลาว 

784  หมายถึง  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

785  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาสเปน 
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 2.  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 

    เลขหลักหน่วย :  แสดงอนุกรมของรายวิชา   

            เลขหลักสิบ    :  แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา  

           0   หมายถึง  รายวิชาด้านการใช้ภาษา 

           1   หมายถึง  รายวิชาด้านภาษาศาสตร์ 

 2  หมายถึง  รายวิชาด้านวรรณกรรม 

 3  หมายถึง  รายวิชาด้านการสนทนา 

 4  หมายถึง  รายวิชาด้านการอ่าน 

 5  หมายถึง  รายวิชาด้านการเขียน 

 6  หมายถึง รายวิชาด้านการสังคม วัฒนธรรม 

                                                    หรือเรื่องทั่วไป 

 7  หมายถึง  รายวิชาด้านการแปลและล่าม 

 8  หมายถึง  รายวิชาด้านการสอน 

 9  หมายถึง สหกิจศึกษา  ฝึกงาน/การฝึกอบรมหรือฝึกงาน

ต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระงานสอน 

(ชัว่โมง/สัปดาห์) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางอรนุช นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 

ไทย 

2527 

2525 

12 12 

2 นายวิรัช  นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตพิษณุโลก 

ไทย 

ไทย 

2528 

2525 

12 12 

3 น.ส.สุนันทา เทศสุข อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

คติชนวิทยา 

พม่าศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 

ไทย 

2559 

2548 

12 12 

4 Mr.Hsoung Oo อาจารย์ LL.M. 

LL.B. 

Law 

Law 

Yangon  University 

Yangon  University 

Myanmar 

Myanmar 

2544 

2541 

12 15 

5 Miss Sandar Aye อาจารย์ M.A. 

B.A. 

History 

History 

Dagon University 

Dagon University 

Myanmar 

Myanmar 

2549 

2546 

12 15 
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 3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางอรนุช นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 

ไทย 

2527 

2525 

12 12 

2 นายวิรัช  นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตพิษณุโลก 

ไทย 

ไทย 

2528 

2525 

12 12 

3 น.ส.สุนันทา เทศสุข อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

คติชนวิทยา 

พม่าศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 

ไทย 

2559 

2548 

12 12 

4 Mr.Hsoung Oo อาจารย์ LL.M. 

LL.B. 

Law 

Law 

Yangon  University 

Yangon  University 

Myanmar 

Myanmar 

2544 

2541 

12 15 

5 Miss Sandar Aye อาจารย์ M.A. 

B.A. 

History 

History 

Dagon University 

Dagon University 

Myanmar 

Myanmar 

2549 

2546 

12 15 
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   3.2.3  อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางอรนุช นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 

ไทย 

2527 

2525 

12 12 

2 นายวิรัช  นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม.  

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

วิทยาเขตพิษณุโลก 

ไทย 

ไทย 

2528 

2525 

12 12 

3 น.ส.สุนันทา เทศสุข อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

คติชนวิทยา 

พม่าศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 

ไทย 

2559 

2548 

12 12 

4 Mr.Hsoung Oo อาจารย์ LL.M. 

LL.B. 

Law 

Law 

Yangon  University 

Yangon  University 

Myanmar 

Myanmar 

2544 

2541 

12 15 

5 Miss Sandar Aye อาจารย์ M.A. 

B.A. 

History 

History 

Dagon University 

Dagon University 

Myanmar 

Myanmar 

2549 

2546 

12 15 

6 นายวิจิตร  คริเสถียร อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ภาษาศาสตร์ 

พม่าศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 

ไทย 

2555 

2549 

12 12 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

7 นายกฤษณะ  โชติสุทธิ์ อาจารย์ ศศ.ม.  

 

ร.บ. 

เอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ศึกษา 

การปกครอง 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

ไทย 

 

ไทย 

2560 

 

2555 

- 12 

             

 

  3.2.4  อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 น.ส.ขวัญข้าว  
สังขพันธานนท์ 

อาจารย์ B.A. Burmese Studies Institut National 
Langues et 
Cilvilisations 
Orientales 

ฝรั่งเศส 2553 - 6 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การฝึกอบรมหรือฝึกงาน

ต่างประเทศ) 

 นิสิตปีที่  4 จะมีประสบการณ์ภาคสนามอย่างเป็นทางการ โดยเรียนรู้จากรายวิชาฝึกงาน/ 

สหกิจศึกษา/ การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ ซึ่งนิสิตจะปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในสถานฝึกงานที่

ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษา และ/หรือความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมพม่า 
  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

   การฝึกงาน/สหกิจศึกษาเป็นการเตรียมนิสิตให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

เพ่ือน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้งาน พร้อมกับฝึกความรับผิดชอบต่องานและตนเอง การมีวินัย ความอดกลั้น

อดทน ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กร  ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้   คือ นิสิตมีความส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

มีความรู้และความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เพ่ิมพูนขึ้น  มีทักษะชีวิตในการเรียนรู้จากเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ตามความเหมาะสม  ตลอดจนสามารถน าความรู้จากวิชาเอกไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4.2 ช่วงเวลา   

            ชั้นปีที่ 4  ในภาคการศึกษาปลาย 
  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสหกิจศึกษา จะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ หรือ 4  เดือน 

ส่วนในรายวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ จะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา  12 สัปดาห์ หรือ 

3  เดือนในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาหรือสังคมวัฒนธรรมพม่า โดยคณะฯ จะ

แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ ก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต โดยท างานประสานกับหน่วยงาน/สถาน

ประกอบการ นอกจากนี้หน่วยงาน/สถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจะจัดเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน า

การท างานและก ากับดูแลนิสิตในขณะฝึกปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ ภายหลังการฝึกปฏิบัติงานนิสิตต้อง

น าเสนองานต่อสาขาวิชา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

   ก าหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 และ

ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 

      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

         นิสิตปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพม่าศึกษา  โดยได้รับความ

เห็นชอบ และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  

      5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

           นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัยโดยอาศัยความรู้ที่เรียนมาอย่างเป็นระบบ รู้จักฝึกคิดอย่างมี

เหตุผล เข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเคารพผลงานของผู้อ่ืน ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

            (1)  มีทัศนคติที่ดีต่อการงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

5.2.2 ด้านความรู้ 

          (1)  มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

         (1)  สามารถน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         (1)  สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล แปลความหมาย 

และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 

5.3  ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 ภายใต้การก ากับดูแลของ    

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต   จ านวน   6   หน่วยกิต   
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 5.5 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

การศึกษาและท าโครงงานในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี มีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถ   

ประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อท าการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม อย่างเป็นระบบ โดยนิสิตจะได้

ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยและการเขียนรายงานการค้นคว้าในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1  

ในชั้นปีที่ 3 เป็นความรู้พ้ืนฐานก่อนจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2  ในภาคการศึกษา

ต้นของการศึกษาในปีสุดท้าย 

ก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2  นิสิตต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

มาที ่สาขาวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตจะลงทะเบียนรายวิช าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  2  

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  เพ่ือให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ หากนิสิตมีความประสงค์จะเลือกที่ปรึกษาเอง 

ต้องทาบทามท่ีปรึกษาก่อนลงทะเบียน   

สาขาวิชาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  หลังจาก

ได้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นทางการแล้ว ให้นิสิตจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือรายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้

ก าหนดการพบแต่ละครั้งและการรายงานความก้าวหน้า  นิสิตท าโครงงานให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของ

ภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียน  เมื่อท าโครงงานเสร็จสิ้นแล้ว นิสิตน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าด้วย

วาจาต่อสาขาวิชาในสัปดาห์ที่ 15 นิสิตส่งตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาภายในสัปดาห์ที่ 18 

(สัปดาห์สุดท้ายของการสอบภาคปกติ) 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลจะเป็นไปโดยเกณฑ์ ผ่าน (S)  หรือ ไม่ผ่าน (U)  

ร้อยละ 60 ขึ้นไป  =  S (Satisfactory)  

ร้อยละ 0-59       =  U (Unsatisfactory)  

โดยพิจารณาจากรายการต่อไปนี้ 

การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  มีรายการดังนี้ 

1. เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60 

2. การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงายการค้นคว้าและ/หรือวิจัย ร้อยละ  20  

3. การน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยวาจา ร้อยละ 20 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 

1.1 มีทักษะภาษาพม่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม

วัฒนธรรมพม่า และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

สังคม 

1.  เปิดสอนรายวิชาพัฒนาทักษะภาษาควบคู่กับ 

รายวิชาด้านสังคมวัฒนธรรม  

2.  วิชาการสนทนาและการเขียนภาษาพม่า  

มีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนหลัก 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาชุมชน

หรือฝึกงานในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาพม่า 

1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้น และจัดเก็บข้อมูล

ได้อย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้เทคโนโลยี 

ในการสืบค้น จัดเก็บ และ น าเสนองาน   

1.3 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  1. มีรายวิชาฝึกงานและกิจกรรมที่ให้นิสิต   

ได้ปฏิบัติงานด้วยตนเองในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และกลุ่มวิชาโท ) 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

1.1  ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อ

เวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ

รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ   

1. ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ

รายวิชา ให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาค

การศึกษา และ/หรือ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 

กิจกรรม/ โครงงานที่ส่วนหนึ่งได้มีการ

สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม การรับผิดชอบและการเข้า

เรียนตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ

สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ืนและ/หรือ 

 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน

การสอนที ่การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา 

และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก

ผลงานผู้อื่น  และ/หรือ 

2. ประเมินผลจากการเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงงาน/การท างานเป็น

กลุ่ม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิต

สาธารณะ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

 3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษา

ของบุคคลตัวอย่างที่ใช้คุณธรรม 

จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การท าโครงงาน 
ที่ใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 
2. ด้านความรู้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/

วัฒนธรรม/แนวคิดและ

ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา/มี

รสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะ

และดนตรี /ศาสตร์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเชิงอาชีพ อาทิ 

การท่องเที่ยว การสาธารณสุข 

การอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นด้าน

ภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและความรู้

เกี่ยวกับปรัชญา/วิชาเชิงอาชีพ อาทิ 

การท่องเที่ยว 

ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ

ต่างๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 มีความรู้ความสามารถใน

การบูรณาการความรู้กับศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก  

รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม  

และสามารถอยู่รอดในการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ 

- ผู้สอนมอบหมายให้งานให้ผู้เรียนฝึก

บูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์อ่ืน

ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ 

- บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 

การสาธิตและฝึกภายใน

ห้องปฏิบัติการ 

- ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  (Problem-based Learning) 

 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ

นิสิต และ/หรือ 

- ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ

นิสิต 

- ประเมินความรู้และทักษะโดยการ

ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ

ปากเปล่า และสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้

เข้ากับสังคมไทย สังคม

อาเซียน และสังคมโลก 

- ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 

  (Project-based Learning) 

- ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ

ท างาน (Work-integrated  

Learning) 

- ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 

- ใช้การสอนแบบทีม (Team 

Teaching) 

- ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น

ฐาน (Community-based Learning) 

- ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน

(Research-based Learning) 

- ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน

ประกอบการ (Co-operative 

Education) 

- ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้โดย

การใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงาน

ตนเอง 

- ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์

วิชาชีพ/สถานประกอบการ 

- ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด

ความรู้ 
 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไป

พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต  

การดูแลตนเอง และด ารงตน

อย่างมีความสุข ด าเนินชีวิต

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 รู้จักคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และแสวงหา

ข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้

ที่หลากหลาย หรือ สามารถ

น าความรอบรู้ด้านต่างๆที่

เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์โลก ท าให้

รักโลก รักธรรมชาติ รัก

สิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่

รอดในการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ทั้งนี้เพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

จริง ท าให้เกิดการปรับตัวให้

เข้ากับสังคมไทย สังคม

อาเซยีน และสังคมโลก 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกการ

คิดวิเคราะห์และมีโอกาสแสวงหา

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก

คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า

ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทางวิชา

หรือต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ 

และ/หรือ 

- ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 (Experimental-based Learning) 

- ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น 

  ฐาน (Experimental-based    

  Learning) 

- ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 

 (Project-based Learning) 

- ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 

- ใช้การสอนแบบทีม (Team    

  Teaching) 

- ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 

   (Activity-based Learning) 

- ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ

นิสิต และ/หรือ 

- ประเมินความรู้และทักษะโดยการ

ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ

ปากเปล่า  

- ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม

และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

- ประเมินความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และแก้ปัญหา 

- ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ

รอบรู้ 

 

 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ 

หรือสามาถเชื่อมโยงความรู้

แบบองค์รวมได้ และคิด

สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี

ผลงานนวัตกรรม 

3.3 สามารถน าข้อมูลที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน หรือ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 
21 และมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ  
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4.  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี

ความเป็นผู้น า และมีมนุษย

สัมพันธ์  

 

 

 

- ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 

- ผู้สอนมอบหมายงานที่เก่ียวข้องกับ

สิ่งที่เรียน และ/หรือ 

- ผู้สอนใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 

and Collaborative  Learning) โดย

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

ของตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Investigative 

and Life Long Learning) 

- ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างาน

เป็นทีม (Team-based Learning) 

- ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

(Integrated Learning Approach) 

- ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพ

ผลงานของนิสิต และ/หรือ 

- ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ 

- ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ

มอบหมายและวัดผลแบบเพ่ือน

ประเมินเพ่ือนโดยให้เพ่ือนในกลุ่ม

ประเมินพฤติกรรมการท างาน 

- ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้

แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง  

 

4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่

ต่างวัฒนธรรมได้ หรือ

สามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายให้ลุล่วง 
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5.  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ประมวลผล แปลความหมาย 

และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน  

 

- ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า

และวิเคราะห์ข้อมูล  

- ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาใน

การพูดและการเขียนหรือการน าเสนอ

งาน และ/หรือ 

- ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนและถาม

ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน

ห้องปฏิบัติการ 

- ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  (Problem-based Learning) 

- ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 

(Experimental-based Learning 

- ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
  (Project-based Learning) 
- ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ  
  ท างาน(Work-integrated  
  Learning) 

- ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ

ผู้เรียน และ/หรือ 

- ประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การเขียน การน าเสนอจาก

ผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจากการ

สัมมนา 

- ประเมินความสามารถในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ

จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจาก

การสัมมนา 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาโท (ภาษาไทย)  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อการงาน 

และมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ท าอย่าง

สม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพของชิ้นงานที่ท า และ

ความสม่ าเสมอในการส่งงาน 

1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย 

เคารพและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 

ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบกติกาเก่ียวกับ

ระเบียบรายวิชาและการสอบ และให้

ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียน และ

ความมีวินัย 

1.3 มีจิตส านึกและพฤติกรรม

ที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

และสังคมที่มีคุณธรรม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มหรือ

กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ของผู้เรียนในงานหรือกิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.4 ภูมิใจในภาษาไทย ความ

เป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อ

วัฒนธรรมไทย 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความเป็นไทย และชี้ให้เห็นคุณค่า

ของวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

ผู้สอนประเมินจากความถูกต้องของ

ภาษาไทยในงานที่มอบหมายและจาก

พฤติกรรมในห้องเรียน 

 

   2. ด้านความรู้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ด้านภาษาและวัฒนธรรมในรายวิชา

ต่าง ๆ 

ผู้สอนวัดผลจากการทดสอบในรูปแบบ

ต่างๆ  

2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ 

บูรณาการความรู้ในศาสตร์

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนฝึก

บูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.3 มีความรู้และความสามารถ

พัฒนาความรู้ด้านภาษาและ

วัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้านภาษาและ

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และ

ประเมินค่า 

ผู้สอนมอบหมายงานที่เน้นให้ผู้เรียน

ฝึกการวิเคราะห์และประเมินค่า  

ประเมินจากงานที่ผู้เรียนน าเสนอ 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ให้เป็นหลักในการ

ด าเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมในรูปแบบ

บทบาทสมมติหรือสถานการณ์

จ าลองในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสประยุกตใ์ช้ความรู้ 

ประเมินจากการท ากิจกรรมของผู้เรียน 

 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม ประเมินจากผลงานหรือพฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และการสรปุประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ผู้สอนมอบหมายงานและให้ผู้เรียน
น าเสนองาน  

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนน าเสนอ 

5.2 สามารถสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้นิสิตได้เรียนรู้
และมีโอกาสสื่อสารกับบุคคลใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ประเมินจากประสิทธิภาพของทักษะ
ภาษาท่ีผู้เรียนใช้สื่อสารในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค ์

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

ประเมินจากคุณภาพของผลงาน 

 5.4 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติใน
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

ประเมินจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติในผลงานการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาภาษา 

001201 ทักษะภาษาไทย            

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า           

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม           

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน           

001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต           

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล           

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา           

001228 ความสุขกับงานอดิเรก           

001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            

001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน            

001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            

001233 ไทยกับประชาคมโลก           

001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น            

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม           

001236 การจัดการการด าเนินชีวิต            

001237 ทักษะชีวิต           

001238 การรู้เท่าทันสื่อ            

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม           

001252 นเรศวรศึกษา            
001253 การเป็นผู้ประกอบการ           

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพื้นฐาน          

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน           

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน           

001275 อาหารและวิถีชีวิต           

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว           

001277 พฤติกรรมมนุษย์           

001278 ชีวิตและสุขภาพ            
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 ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            

กลุ่มวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์    
            เฉพาะ 

          


205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์ 
           เชิงวิชาการ 

          

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
            ผลงาน 

           

208001  การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 

       

784201  ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
            ในศตวรรษท่ี 21 

     
 

   


776261  ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาเอก  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาเอกบังคับ 

218101  ภาษาพม่า 1           

218102  ภาษาพม่า 2            

218110  สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาพม่า           

218131  การสนทนาภาษาพม่า 1            

218141  การอ่านภาษาพม่า 1           

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม           

218211  วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า            

218231  การสนทนาภาษาพม่า 2            

218241  การอ่านภาษาพม่า 2            

218251  การเขียนภาษาพม่า 1            

218252  การเขียนภาษาพม่า 2            

218321  ประวัติวรรณคดีพม่า            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาเอกบังคับ (ต่อ) 
218361  ประวัติศาสตร์และการเมืองพม่า            

218362   สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพม่า           

218363  พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า            

218371  การแปลภาษาพม่า           

218401  ภาษาพม่าเพ่ือการน าเสนอผลงาน             

218471  การล่ามภาษาพม่าเบื้องต้น           

วิชาเอกเลือก 

218301  ภาษาพม่าเพ่ือการท่องเที่ยว            

218302  ภาษาพม่าเพ่ือการอุตสาหกรรม           

218303  ภาษาพม่าในงานการแพทย์และ 
            สาธารณสุข           

218304  ภาษาพม่าเพ่ือธุรกิจ             

218364  สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
            ในพม่า 
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาเอกเลือก (ต่อ) 
218365 สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า           

218381  การสอนภาษาพม่าในฐานะภาษาต่างประเทศ           

218421 วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน            

218461 คติชนพม่า           

218472 การแปลภาษาพม่าเฉพาะกิจ           

218491 การล่ามภาษาพม่าเฉพาะกิจ           

218491 สัมมนาพม่าศึกษา            

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

218396  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1            

218496  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2           

สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ/ฝึกงาน 

218497  สหกิจศึกษา            

218498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ            

218499  การฝึกงาน            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาโท 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

205111   การอ่านเบื้องต้น     
        

205121   การเขียนเบื้องต้น    
       

205122  การเขียนย่อหน้า     
       

205131  การฟังและการพูดเบื้องต้น    


       

205141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     
       

205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ      
        

กลุ่มภาษาจีน 

206214   ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1           

206215   ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2           

206321   การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาจีน (ต่อ) 
206315   ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3           

206316   ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4           

206322   การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2           

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1         
 

207102  ภาษาญี่ปุ่น 2           

207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1             

207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2          
  

207201  ภาษาญี่ปุ่น 3            

207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111  ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน           

209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา           

209113  ค าและระบบไวยากรณ์           

209114  ระบบความหมาย           

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา           

209116  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร           

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1            


219102  ภาษาฝรั่งเศส 2            


219201  ภาษาฝรั่งเศส 3             
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส (ต่อ) 
219202  ภาษาฝรั่งเศส 4            

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            

219231 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรัง่เศส 1             

กลุ่มภาษาเกาหลี 
221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                         

221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2           

221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1            

221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหล ี1           

221382  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2               

221332  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มการท่องเที่ยว 

224111   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
              จิตบริการ            

224121  ทรัพยากรการท่องเที่ยว             
224232  หลักการจัดการโรงแรม            
224251  การท่องเที่ยวตามความสนใจ 
            พิเศษ            

224353  มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทาง 
            วัฒนธรรม            

224262  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
            การบิน            

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1             

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2                                                   
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย(ต่อ) 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1    

          

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1 
          

229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1       
          

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย            
          

กลุ่มภาษาเวียดนาม
778201  ภาษาเวียดนาม 1           

778202  ภาษาเวียดนาม 2             

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม            

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม           

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม           

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ-ท่องเที่ยว           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาเขมร 

780101  ภาษาเขมร 1          


780102  ภาษาเขมร 2         
  

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร           

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร            

780311  การสนทนาภาษาเขมร           

780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร           

กลุ่มภาษาลาว 

778111  ภาษาลาวเบื้องต้น        
    

782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน        
    

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาลาว (ต่อ) 
782114  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม            

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง            

782116  ภาษาลาวขั้นสูง            

กลุ่มปรัชญาและศาสนา 

784101  ปรัชญาเบื้องต้น            

784102  ปรัชญาตะวันออก            

784103  ปรัชญาตะวันตก            

784104  การใช้เหตุผล            

784105  ปรัชญากับศาสนา            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มปรัชญาและศาสนา (ต่อ) 
784106  จริยศาสตร์           

กลุ่มภาษาสเปน 

785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1           

785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2           

785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1           

785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1           

785321  การสนทนาภาษาสเปน           

785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน           
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (4) 

กลุ่มภาษาไทย               

208111   การพูดในที่ชุมชน 
       



208112   การอ่านเชิงวิจารณ์ 
     






208113   ศิลปะการเขียน 
       



208114  การสรุปความ  






   






208121  วรรณกรรมเอกของไทย  
       



208252   ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

 เป็นไปตาม“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” (ดูภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

  1. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 ในแต่ละภาคการศึกษา 

           2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาโดยใช้วิธีตกลงร่วมกันในที่ประชุม 

           3. รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่ผ่าน

มาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อคณะเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

ในรายวิชานั้น 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน 

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ  

3.  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ

ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 

2559  ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก ก)  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ โดยผ่านระบบพ่ีเลี้ยงที่หลักสูตรได้ก ากับและติดตาม 

1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งคณะจัดท าขึ้นเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจใน 

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ 

1.3 แนะน าอาจารย์ใหม่ ให้มีความเข้าใจในหลักสูตรที่สอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย/คณะ อาทิ โครงการวัดผล 

และประเมินผลการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการสอน โครงการจัดท าสื่ออิเลคทรอนิกส์  

2.1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 ให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตร 

2.2.2 กระตุ้น/ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าแบบเรียน ต ารา  

หรือ วิจัย 

2.2.3 กระตุ้น/ส่งเสริมอาจารย์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม อาทิ การน าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบการอบรม การบรรยาย การเขียนบทความ หรือการเป็นวิทยากรให้ความรู้

ด้านภาษา วัฒนธรรมพม่า 

2.2.4 สนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ อาทิ การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานและการลา 

ศึกษาต่อ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน   
 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ มี

ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

  1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ

วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้

ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

    1.3  การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน  

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

       1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

           1.3.2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3  มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

      1.3.4  มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

      1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด 

ปีการศึกษา 
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2. บัณฑิต    

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

2.1  มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่า 

2.3  สามารถน าความรู้ด้านภาษาพม่าไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพที่เกี่ยวข้องและการศึกษาต่อใน

ระดับสูง  

   2.4  มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่า 

อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

2.5  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.6  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ

ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

ในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

 

3. นิสิต 
มีกระบวนการรับนิสิต และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ  

แนะแนว  การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนิสิตดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนิสิต 
สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

    1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความประพฤติดี 

    2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนิสิตต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง  

พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์รับนิสิตของสาขาวิชา) 

    คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นิสิตมีศักยภาพในการเรียน

รายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

    ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 

    1.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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    2.  ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม

วางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 
 

3.3  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพ่ือให้มี

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 

  การดูแลนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแก่นิสิตโดยมีอาจารย์ในสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ในกรณีที่นิสิตในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จะส่งต่อไปยังงานกิจการ

นิสิตของคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ  

 

3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

  นิสิตสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อสาขาวิชา และสาขาวิชาน าเข้าสู่ 

การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ 

ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 

 

4. อาจารย์  

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  

 ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และสาธิตการสอน 
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          4. นอกจากนี้สาขาฯยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ เป็น พ่ีเลี้ยง 

 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 

   ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  

- ให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจน

จรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

   - ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/

การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และ 

การส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและ

ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียน

การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษา

ของนิสิตแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน -เวลาสอบ และผู้สอน  

ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา   โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น 

ได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

    การประเมินผู้เรียน สาขาฯได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ .3 ของรายวิชา 

ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

   ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ 

จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนิสิตในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์  

การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
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การเรียนรู้ของนิสิตแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน   

หรือ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ น าเสนอต่อคณะ

วิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

            นอกจากนี้ สาขาวิชา ฯ ยังมีสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนหนังสือ เอกสาร และสื่อที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมพม่า และเอเชียตะวันออก

เฉียงใตท้ี่เป็นภาษาพม่า ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

7.1 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs) 

     การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย  

ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(2561) (2562) (2563) (2564) (2565) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

    x     x     x     x     x 

2 มี รายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    x     x     x     x     x 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    x     x     x     x     x 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(2561) (2562) (2563) (2564) (2565) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาค 

สนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

    x     x     x     x     x 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ

มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 
    x     x     x     x     x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ 

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
x x x x x 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
x x x x x 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

   x x 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(2561) (2562) (2563) (2564) (2565) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
    x 

 

 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 

 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 

2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตาม

หลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 

7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
           

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

(2561) (2562) (2563) (2564) 

1 นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องสอบผ่าน 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาพม่าในระดับ MR4   
   

ร้อยละ 

100 
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7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย ควบคุมการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งชี้ให้

บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(2561) (2562) (2563) (2564) (2565) 

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่

เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/

ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

45 50 55 60  

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่าน

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   50  

3 ร้อยละของนิ สิ ตที่ สอบเทคโนโลยีสาร 

สนเทศผ่ านตามเกณฑ์ ที่ มหาวิ ทยาลั ย

ก าหนด 

   85  

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

    85 

5 นิสิต/บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว

สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ 

    1 

6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียน

การสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

 40 50 60  

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในลักษณะ

บูรณาการศาสตร์ 

   10  

8 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี 

   3  
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9 จ านวน start-up/ entrepreneurship      5 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีที่ 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(2561) (2562) (2563) (2564) (2565) 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กับภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ  

ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

3 3 3 3 3 

11 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้

ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และ

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

  1 1 1 

 
 

ค านิยาม 

พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  

นวัตกรรม หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่

เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพ่ือ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับ

ปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ   



 
 

142 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อเสนอแนะ 

                        ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

 1.1.2  การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม/ 

                        การสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน  

1.1.3  ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการ 

                        สอบ 

1.1.4  น าผลการเรียนรู้ของนิสิต มาพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะฯ 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากแผนการสอน โดยพิจารณาจาก วิธีการสอน กิจกรรม  

                       งานที่มอบหมายแกน่ิสิต โดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรกระท าเม่ือได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถามความ

คิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1.ประเมินจากนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือการ   

  สัมภาษณ์ 

2. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

3. ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน 

5. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวลและน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อม

กับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนกรรมการประจ าสาขาและคณะ คณะกรรมการ

ตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษาและกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับ

การแต่งตั้งจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาคการศึกษา และพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท าสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข  

เพ่ือน าเสนอในที่ประชุม 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน

ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอ 

ต่อคณบดี 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

 

ล าดับ

ที ่

หมวดวิชา   เกณฑ์ ศธ. 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า 

1.1 วิชาบังคับ 

1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 30 

30 

1 

30 

30 

1 

2  หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า             

 2.1  วิชาเฉพาะ 

        2.1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 

        2.1.2  วชิาเฉพาะเลือก 

 2.2  วิชาเอก   

       2.2.1  วิชาเอกบังคับ 

       2.2.2  วิชาเอกเลือก 

       2.2.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

       2.2.4  สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝึกงาน  

                ต่างประเทศ/ฝึกงาน 

 2.3  วิชาโท                             ไม่น้อยกว่า 

84 

- 

- 

- 

- 

- 

96 

6 

6 

- 

72 

54 

6 

6 

6 

 

18 

102 

9 

3 

6 

75 

54 

9 

6 

6 

 

18 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า            6 6 6 

        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   120 132 138 
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2. ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

สาระการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรบัปรงุ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      

ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปน้ี 

1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า   จ านวน  12  หน่วยกิต 

001201   ทักษะภาษาไทย                       3(2-2-5) 

             Thai Language Skills 

001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       3(2-2-5) 

              Fundamental English   

001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                           3(2-2-5) 

              Developmental English   

001213   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                     3(2-2-5) 

              English for Academic Purposes 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      

ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปน้ี 

1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า       จ านวน  12  หน่วยกติ 

001201 ทักษะภาษาไทย                             3(2-2-5) 

              Thai Language Skills 

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                             3(2-2-5) 

              Fundamental English   

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                3(2-2-5) 

              Developmental English   

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           3(2-2-5) 

              English for Academic Purposes 

                                              

 

       

 

 

 

 

 

 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 

              Information Science for Study and Research 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5)           

              Language, Society and Culture 

001223 ดุริยางควิจักขณ ์          3(2-2-5) 

               Music Appreciation 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 

               Arts in Daily Life 

001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            3(2-2-5) 

               Life Privacy 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 

               Ways of Living in the Digital Age 

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                     3(2-2-5) 

               Music Studies in Thai Culture 

001228 ความสุขกับงานอดิเรก          3(2-2-5) 

               Happiness with Hobbies 

 

 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า    จ านวน  6 หน่วยกติ

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า         3(2-2-5)        
              Information Science for Study  and Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ ์                3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                      3(2-2-5)   
              Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                  3(2-2-5)  
              Life Privacy 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                 3(2-2-5) 
              Ways of Living in the Digital Age 
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                           3(2-2-5) 
              Music Studies in Thai Culture 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก                3(2-2-5) 
              Happiness with Hobbies 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตทีม่ีความหมาย       3(2-2-5) 
             Know Yourself, Understand Others, Meaningful  
             Life                                    
001241   ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน                  3 (2-2-5) 
             Western Music in Daily Life 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 

ปิดรายวิชา 

คงเดิม 

คงเดิม 

เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุ่ม 

มนุษยศาสตร์ 

 

  ปรับปรุงค าอธบิาย

รายวิชา 

 

  ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001231  ปรัชญาชีวิตเพือ่วถิีพอเพียงในชวีิตประจ าวัน    3(2-2-5)    

             Philosophy of Life for Sufficient living 

001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            3(2-2-5) 

             Fundamental Laws for Quality of Life 

001233  ไทยกับประชาคมโลก                       3(2-2-5) 

             Thai State and the World Community 

001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น            3(2-2-5) 

             Civilization and Local Wisdom 

001235  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม             3(2-2-5) 

             Politics, Economy and Society 

001236  การจัดการการด าเนินชีวิต         3(2-2-5) 

             Living Management 

001237  ทักษะชีวิต                          3(2-2-5) 

             Life Skills 

001238  การรู้เท่าทันสื่อ                                3(2-2-5)               

             Media Literacy 

 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถพีอเพยีงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                                      

             Philosophy of Life for Sufficient living 

001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(2-2-5) 

             Fundamental Laws for Quality of Life 

001233   ไทยกับประชาคมโลก                             3(2-2-5) 

             Thai State and the World Community 

001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  3(2-2-5) 

             Civilization and Local Wisdom 

001235  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม                    3(2-2-5)               

             Politics, Economy and Society 

001236  การจัดการการด าเนินชีวิต               3(2-2-5) 

             Living Management 

001237  ทักษะชีวิต                                 3(2-2-5) 

             Life Skills 

001238   การรู้เท่าทันสื่อ                                      3(2-2-5)       

             Media Literacy 

001239   ภาวะผู้น ากบัความรัก                              3(2-2-5)      

             Leadership and Compassion         

001251  พลวัตกลุ่มและการท างานเปน็ทีม               3(2-2-5) 

             Group Dynamics and Teamwork 

001252   นเรศวรศึกษา                                       3(2-2-5) 

             Naresuan Studies       

001253   การเป็นผู้ประกอบการ                             3(2-2-5) 

             Entrepreneurship 

 

 

4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   

จ านวน  6  หน่วยกิต   โดยเลือกจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       3(2-2-5) 

              Man and Environment  

001272   คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน         3(2-2-5) 

             Introduction to Computer Information                   

             Science 

 

 

4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    

จ านวน  6  หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                             3(2-2-5) 

              Man and the Environment  

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน               3(2-2-5) 

              Introduction to Computer Information   

             Science 

    

 คงเดิม 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 
คงเดิม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 

เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุ่ม 

สังคมศาสตร์ 

 

 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 คงเดิม 
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001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5)        

             Mathematics  and Statistics in Everyday life 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน             3(2-2-5) 

              Drugs and Chemicals in Daily Life 

001275 อาหารและวิถีชวีิต                       3(2-2-5)  

              Food  and  Life  Style 

001276   พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั               3(2-2-5) 

              Energy and Technology  Around  Us 

001277   พฤติกรรมมนุษย ์                       3(2-2-5) 

              Human Behavior 

001278 ชีวิตและสุขภาพ                       3(2-2-5) 

              Life  and  Health 

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 

              Science in Everyday Life 

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 

              Mathematics  and Statistics in Everyday Life 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 

             Drugs and Chemicals in Daily Life 

001275  อาหารและวิถีชีวิต                3(2-2-5) 

             Food  and  Life  Style 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว                    3(2-2-5) 

              Energy and Technology  around  Us 

001277 พฤติกรรมมนุษย ์                             3(2-2-5) 

              Human Behavior 

001278 ชีวิตและสุขภาพ                             3(2-2-5) 

              Life  and  Health 

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     3(2-2-5) 

              Science in Everyday Life 

 

5. กลุ่มวิชาพลานามยั (บังคบัไม่นับหน่วยกิต)                 

จ านวน 1 หน่วยกติ 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                  1(0-2-1) 

            Sports and Exercises 

5. กลุ่มวิชาพลานามยั (บังคบัไม่นับหน่วยกิต)                 

จ านวน 1 หน่วยกติ 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                          1(0-2-1) 

            Sports and Exercises 

 

 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 
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สาระการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะปรับปรุง พ.ศ.2556 กับ ปรับปรุง พ.ศ.2561 

 
 

หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    จ านวน  96  หน่วยกิต 

วิชาบงัคับ     ไม่น้อยกวา่     จ านวน   6   หน่วยกิต205200  

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ      

             Communicative English for Specific  

             Purposes                                    1(0-2-1) 

205201   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง 

              วิชาการ       

              Communicative English for Academic  

              Analysis                                      1(0-2-1) 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน   

             Communicative English for Research   

             Presentation                                 1(0-2-1) 

781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                     3(2-2-5) 

              ASEAN Languages and Folklore 

หมวดวชิาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า              จ านวน  102  หนว่ยกิต 

วิชาเฉพาะบงัคับ                               จ านวน   3    หนว่ยกิต

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          

              Communicative English for Specific  Purposes                                                                                       

                                                                      1(0-2-1) 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                                                                        

              Communicative English for Academic Analysis                                                     

                                                                      1(0-2-1) 

 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน         

              Communicative English for Research   

              Presentation                             1(0-2-1) 

 

 

วิชาเฉพาะเลือก         จ านวน   6    หน่วยกิต 

โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้

208001   การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

             Thai Language Writing for Communication  
 

776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน   3(3-0-6)   

             ASEAN Languages, Culture and Folklore 
 

784201  ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพฒันาตนเองในศตวรรษที่ 21                                                

            Philosophy and Religion for Self-development in  

            the 21st Century                                   3(3-0-6)                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แยกรายวิชาเฉพาะ 

  เป็นวิชาเฉพาะบังคับ 

  และวิชาเฉพาะเลือก 
 

 

 

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                จ านวน      72  หน่วยกติ

วิชาเอกบังคบั                        จ านวน      66  หน่วยกติ 
 

 

218101  ภาษาพมา่ 1                                     3(2-2-5) 

             Myanmar I 

218102   ภาษาพม่า 2                        3(2-2-5) 

             Myanmar II 

218110   สัทศาสตร์ภาษาพมา่                        3(2-2-5) 

             Myanmar Phonetic 

 

 

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                    จ านวน      75  หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคบั                           จ านวน      54  หน่วยกิต 
 

 

218101   ภาษาพม่า 1                            3(2-2-5) 

             Myanmar I 

218102   ภาษาพม่า 2                             3(2-2-5) 

             Myanmar II 

218110   สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาพม่า           3(2-2-5) 

             Myanmar Phonetics and Pronunciation 

 

คงเดิม 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ใหม่ 

 คงเดิม 
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วิชาเอกบังคบั  (ต่อ)    

 218131   การสนทนาภาษาพม่า 1          3(2-2-5) 

             Myanmar Conversation I 

218141   การอ่านภาษาพม่า 1                        3(2-2-5) 

             Myanmar Reading I  

218211   วากยสัมพันธภ์าษาพมา่                        3(2-2-5) 

             Myanmar Syntax 

218231  การสนทนาภาษาพมา่ 2                        3(2-2-5) 

            Myanmar Conversation II          

218241   การอ่านภาษาพม่า 2                        3(2-2-5) 

            Myanmar Reading II 

218251  การเขียนภาษาพมา่ 1                        3(2-2-5) 

            Myanmar Writing I 

218252  การเขียนภาษาพมา่ 2                        3(2-2-5) 

            Myanmar Writing II 

218201  ภาษาพมา่เชิงสังคมและวัฒนธรรม            3(2-2-5)                     

            Social and Cultural Aspects of Myanmar  

            Language  

218321  ประวัติวรรณคดีพม่า                        3(2-2-5) 
         History of Myanmar Literature 
218361  ประวัติศาสตร์พม่า                        3(2-2-5)   

            History of Myanmar 

218362  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า 3(2-2-5) 
         Myanmar Society, Culture and Environment 
218363  พุทธศาสนา ความเชื่อและโลกทัศน์พม่า    3(2-2-5)                    

            Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview                                                           

218364  เศรษฐกิจและการเมืองพม่า          3(2-2-5)   

            Myanmar Economy and Politics 

218371  การแปลภาษาพมา่                        3(2-2-5) 

            Myanmar Translation 

 

 

 

 
                        

วิชาเอกบังคบั  (ต่อ)     

218131   การสนทนาภาษาพม่า 1               3(2-2-5) 

             Myanmar Conversation I 

 218141   การอา่นภาษาพมา่ 1                             3(2-2-5) 

             Myanmar Reading I  

218211   วากยสัมพันธภ์าษาพมา่                             3(2-2-5) 

             Myanmar Syntax 

218132  การสนทนาภาษาพมา่ 2                             3(2-2-5) 

            Myanmar Conversation II            

218241  การอ่านภาษาพม่า 2                             3(2-2-5) 

            Myanmar Reading II 

218251  การเขียนภาษาพมา่ 1                             3(2-2-5) 

            Myanmar Writing I 

218252  การเขียนภาษาพมา่ 2                             3(2-2-5) 

            Myanmar Writing II 

218201  ภาษาพมา่เชิงสังคมและวัฒนธรรม                3(2-2-5)                     

            Social and Cultural Aspects of Myanmar  

            Language 

218321  ประวัติวรรณคดีพม่า                             3(2-2-5) 
          History of Myanmar Literature 
218361   ประวัติศาสตร์และการเมืองพม่า               3(2-2-5)   

             Myanmar History and Politics 
218362   สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า      3(2-2-5) 
          Myanmar Society, Culture and Environment 
218363   พุทธศาสนา ความเชื่อและโลกทัศน์พม่า         3(2-2-5)                 

             Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview                                                            

218364   เศรษฐกิจและการเมืองพม่า               3(2-2-5) 

             Myanmar Economy and Politics 

218371   การแปลภาษาพม่า                             3(2-2-5) 

             Myanmar Translation            

218401 ภาษาพม่าเพื่อการน าเสนอผลงาน  3(2-2-5) 

              Presentation in Myanmar Language 

218471    การล่ามภาษาพม่าเบือ้งต้น  3(2-2-5) 

              Basic Myanmar Interpretation 

 

 
 

ย้ายรายวิชามาปี 1 ภาคต้น 

 

ย้ายรายวิชามาปี 1 ภาคปลาย 
และก าหนดรหัสวิชาใหม ่

 

คงเดิม 

 

รายวิชาเปิดใหม่ 

 

คงเดิม 

 

  เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม ่

 

คงเดิม 
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วิชาเอกบังคบั  (ต่อ)                   

218398  ระเบียบวิธวีิจยั                                3(2-2-5) 

            Research Methodology 
218499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี              6  หนว่ยกิต    
            Undergraduate Thesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218497  สหกิจศึกษา                                  6  หนว่ยกิต 

            Co-operative Education 

218498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    6  หน่วยกิต                                               

            International Academic or Professional     

Training                                      

 

 
 

 

 

 

 

วิชาเอกเลือก                             จ านวน   6  หน่วยกติ 

218301  ภาษาพมา่เพื่อการท่องเท่ียว          3(2-2-5) 

            Myanmar for Tourism 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

218365   สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า 3(2-2-5) 

 Society and Culture of Ethnic Groups in    

 Myanmar                                     

218366  สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า          3(2-2-5) 

            Mass Media in Myanmar Society 
 

 

 

 

 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี    6     หน่วยกิต 

218396  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   1             3 หน่วยกิต        

            Undergraduate Thesis I 

218496  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี   2             3 หน่วยกิต                 

             Undergraduate Thesis II            

 

 

 

 

สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ /ฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

218497 สหกิจศึกษา             6 หน่วยกิต  

              Co-operative Education 

218498   การฝึกอบรมหรอืฝึกงานต่างประเทศ          6 หนว่ยกิต   

             International Academic or Professional Training 

218499 การฝึกงาน               6 หน่วยกิต   

              Professional Training 

 

 

 
 

 
 

 
 

วิชาเอกเลือก                               ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ 

218301   ภาษาพม่าเพื่อการท่องเท่ียว  3(2-2-5) 

              Myanmar for Tourism 

218302 ภาษาพม่าเพื่องานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

              Myanmar Language for Industry 

218303 ภาษาพม่าในงานการแพทย์และสาธารณสุข 3(2-2-5) 

              Myanmar Language for Medical and Public    

              Health 

218304 ภาษาพม่าเพื่อธุรกิจ                3(2-2-5) 

              Myanmar for Business 
 

218364   สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า 3(2-2-5) 

              Society and Culture of Ethnic Groups in  

              Myanmar  

218365   สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า  3(2-2-5) 

              Mass Media in Myanmar Society 

  

รายวิชาเปิดใหม่ 

 

ปรับรหัสรายวิชาใหม ่

 

คงเดิม 

 

รายวิชาเปิดใหม่ 

 

ยุบรวมรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย และแตกเป็นรายวิชา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี  1 กั บ วิท ย านิ พ น ธ์
ระดับปริญญาตรี 2 พร้อม
ก าหนดรหัสวิชาใหม่ ทั้งนี้  
รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับ
ป ริญ ญ าต รี  1 ส าห รับ
เตรียมความพร้อมให้แก่
นิสิต ก่อนจะฝึกท าวิทยา 
นิพนธ์ในรายวิชาวิทยา- 
นิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2   

 

คงเดิม 

 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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218421  วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน                        3(2-2-5)  

            Contemporary Myanmar Literature 

218461  คติชนพม่า                                       3(2-2-5) 

            Myanmar Folklore 

 

 

 

 

 

 

218462   กฏหมายพมา่                                   3(2-2-5) 

             Myanmar Law 

 

 

218381   การสอนภาษาพม่าในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

             Teaching Myanmar as a Foreign Language 

218421 วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน  3(2-2-5) 

              Contemporary Myanmar Literature 

218461 คติชนพม่า                              3(2-2-5) 

              Myanmar Folklore 

218472    การแปลภาษาพม่าเฉพาะกิจ  3(2-2-5) 

   Myanmar Translation for Specific Purpose 

218473    การล่ามภาษาพม่าเฉพาะกจิ   3(2-2-5) 

    Myanmar Interpretation for Specific Purpose 

218491 สัมมนาพม่าศึกษา   3(2-2-5) 

              Seminar in Myanmar Studies 

218462 กฎหมายพมา่                3(2-2-5) 

              Myanmar Law 

 

 

วิชาโท/วชิาเลือก                 จ านวน   18  หน่วยกติ 

โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ หรือ 

เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ โดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 

 

 

 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม          3(3-0-6) 

             Intensive English Grammar 

205111   การอ่านขั้นพื้นฐาน                        3(2-2-5) 

             Basic Reading 

205121   การเขียนขั้นพื้นฐาน                        3(2-2-5) 

             Basic Writing 

205131   ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน          3(2-2-5) 

             Basic Oral Skills 

205222 การเขียนยอ่หน้า                        3(2-2-5) 

             Paragraph Writing 

205232   การสนทนาภาษาอังกฤษ          3(2-2-5)   

             English Conversation 
 

 

วิชาโท/วชิาเลือก                 จ านวน   18  หน่วยกติ 

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพมา่ศึกษา  เลือกเรียน

วิชาโท ไม่น้อยกว่า18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

หรือกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นวชิาโทได้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

เพียงกลุ่มเดียว 

 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

205111      การอ่านเบือ้งต้น                3(3-0-6) 
                Basic Reading 

205121      การเขียนเบื้องต้น   3(2-2-5) 

                Basic Writing 

205122      การเขียนย่อหนา้                3(2-2-5) 

                Paragraph Writing 

205131      การฟังและการพูดเบื้องตน้  3(2-2-5) 

                Basic Listening and Speaking 

205141      ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

                English Grammar   

205232      การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

                English Conversation 
 

 

 

ยุบรายวิชา โดยคงเนื้อหา 

กระจายไปตามรายวิชา

เอกเลือกที่เกี่ยวข้อง 

คงเดิม 

 

รายวิชาเปิดใหม่ 

 

เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายวิชา

ตามเจ้าของหลักสูตร 

 



 
 

165 
 

หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรบัปรงุ 

กลุ่มภาษาจีน 

206111  ภาษาจีน 1                                    3(2-2-5) 

             Chinese I 

206112  ภาษาจีน 2                                    3(2-2-5) 

             Chinese II 

206121    การฟัง-การพูดภาษาจีน 1        3(2-2-5)              

              Chinese Listening and Speaking I 

206211  ภาษาจีน 3                                    3(2-2-5) 

             Chinese III 

206212  ภาษาจีน 4                                    3(2-2-5) 

             Chinese IV 

206231  การอ่านภาษาจีน 1                      3(2-2-5) 

             Chinese Reading I 

 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                                 3(2-2-5) 

              Japanese  I 

207102  ภาษาญี่ปุ่น 2                        3(2-2-5) 

              Japanese  II 

207201  ภาษาญี่ปุ่น 3                        3(2-2-5) 

             Japanese  III 

207202  ภาษาญี่ปุ่น 4                        3(2-2-5) 

              Japanese  IV 

207231  การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1           3(2-2-5) 

              Japanese Conversation I 

207232  การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2            3(2-2-5) 

             Japanese Conversation II 
 

 

กลุ่มภาษาไทย 

208111   การพูดในที่ชุมชน                              3(2-2-5) 

             Public  Speaking  

208112  การอ่านเชิงวิชาการ                            3(2-2-5)  

             Academic  Reading 

208113   ศิลปะการเขียน                        3(2-2-5) 

             The  Art  of  Creative  Writing   

 

กลุ่มภาษาจีน 

206214    ภาษาจีนพื้นฐาน 1                3(2-2-5) 

              Basic Chinese I  

206215    ภาษาจีนพื้นฐาน 2                3(2-2-5)

 Basic Chinese II 

206321    การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1                3(2-2-5)            

               Basic Chinese Listening and Speaking I 

206315     ภาษาจีนพื้นฐาน 3                             3(2-2-5)

   Basic Chinese III 

206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4            3(2-2-5)            

              Basic Chinese IV 

206322    การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 2                3(2-2-5) 

              Basic Chinese Listening and Speaking II 

 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                3(2-2-5) 

              Japanese I 

207102   ภาษาญี่ปุ่น 2                3(2-2-5) 

              Japanese II 

207121  การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 

             Japanese Speaking and Listening I 

207122  การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 2   3(2-2-5) 

             Japanese Speaking and Listening II 

207201  ภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 

 Japanese III 

207221  การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 3   3(2-2-5) 

 Japanese Speaking and Listening III 
 

 

กลุ่มภาษาไทย 

208111 การพูดในที่ชุมชน   3(2-2-5) 

              Public Speaking  

208112    การอ่านเชิงวิจารณ์                3(2-2-5) 

              Critical Reading   

208113 ศิลปะการเขียน   3(2-2-5) 

 The Art of Creative Writing 

 

 

เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายวิชา

ตามเจ้าของหลักสูตร 
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กลุ่มภาษาไทย (ต่อ) 

208251   การสรุปความ                                  3(2-2-5)                

             Summarization 

208252   การอ่านเชิงวิจารณ์                       3(2-2-5) 

              Critical  Reading   

208253  ปัญหาการใช้ภาษาไทย                        3(2-2-5) 

              Problems  of  Thai  Usage 

 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219103  ภาษาฝรั่งเศส 1                                3(2-2-5) 

              French I 

219104  ภาษาฝรั่งเศส 2                                3(2-2-5) 

              French II 

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1          3(2-2-5) 

              French Listening and Speaking I 

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3                        3(2-2-5) 

              French III 

219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2          3(2-2-5) 

              French Listening and Speaking II 

219231  การอ่าน-การเขยีนภาษาฝรั่งเศส 1         3(2-2-5) 

             French Reading and Writing I 
 

 

กลุ่มภาษาเกาหล ี  

221101  ภาษาเกาหล ี1                      3(2-2-5) 

             Korean I 

221102   ภาษาเกาหล ี2                      3(2-2-5) 

             Korean II 

221201  ภาษาเกาหล ี3                      3(2-2-5) 

              Korean III 

221202  ภาษาเกาหล ี4                     3(2-2-5) 

              Korean IV 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 1         3(2-2- 5) 
          Korean Conversation I 
221301  ภาษาเกาหล ี5                        3(2-2-5) 
          Korean V 

กลุ่มภาษาไทย (ต่อ) 

208114  การสรุปความ   3(2-2-5) 

              Summarization 

208121   วรรณกรรมเอกของไทย               3(2-2-5) 

              Masterpieces of Thai Literary Works 

208252    ปัญหาการใช้ภาษาไทย                3(2-2-5) 

              Problems of Thai Language Usage 

 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 

              French I 

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2   3(2-2-5) 

              French II 

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3   3(2-2-5) 

              French III 

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4   3(2-2-5) 

              French IV 

219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I 

219231    การอา่น-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5)        

              French Reading and Writing I 
 

 

กลุ่มภาษาเกาหล ี  

221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1               3(2-2-5) 

  Beginning Korean Language I 

221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2  3(2-2-5) 

  Beginning Korean Language II 

221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1      3(2-2-5) 

  Intermediate Korean Language I 

221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหล ี1      3(2-2-5) 

  Korean Listening and Reading I 

221382   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2      3(2-2-5) 

   Intermediate Korean Language II 

221332   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5) 

   Korean Listening and Reading II 

 

เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายวิชา

ตามเจ้าของหลักสูตร 
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กลุ่มภาษาเวียดนาม   

778201  ภาษาเวียดนาม 1                        3(2-2-5) 

              Vietnamese I 

778202  ภาษาเวียดนาม 2                        3(2-2-5) 

              Vietnamese II 

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม          3(2-2-5) 

              Vietnamese Conversation 

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม          3(2-2-5) 

              Vietnamese Reading 

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม          3(2-2-5) 

              Vietnamese Writing 

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ          3(2-2-5) 

              Vietnamese for Specific Purpose 
 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101   ภาษาอินโดนีเซีย 1                        3(2-2-5) 

             Indonesian I 

229102   ภาษาอินโดนีเซีย 2                         3(2-2-5) 

             Indonesian II 

229201   การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1          3(2-2-5) 

             Indonesian Listening and Speaking I 

229202   การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                   3(2-2-5) 

             Indonesian Reading I 

229301   การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                 3(2-2-5) 

             Indonesian Writing I 

229302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย      3(2-2-5) 

             Language, Society and Culture of Indonesia 

 

 

กลุ่มภาษาเขมร   

780101   ภาษาเขมร 1                        3(2-2-5) 

             Cambodian I 

780102   ภาษาเขมร 2                        3(2-2-5) 

              Cambodian II 

780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร          3(2-2-5) 

              Cambodian Listening and Speaking 

กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวยีดนาม 1   3(2-2-5) 

             Vietnamese I     

778202   เวียดนาม 2    3(2-2-5) 

 Vietnamese II 

778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม  3(2-2-5) 

 Vietnamese Conversation 

778321 การอ่านภาษาเวียดนาม  3(2-2-5) 

 Vietnamese Reading 

778331 การเขียนภาษาเวียดนาม  3(2-2-5) 

 Vietnamese Writing 

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 
 

 

 

 

 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 

              Indonesian  I 

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2     3(2-2-5) 

              Indonesian II 

229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1  3(2-2-5) 

              Indonesian Listening and Speaking I 

229202    การอา่นภาษาอินโดนีเซีย 1                3(2-2-5) 

              Indonesian Reading I 

229301   การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1   3(2-2-5) 

             Indonesian Writing I 

229302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอนิโดนีเซีย   3(2-2-5)     

            Language, Society and Culture of Indonesia 
 

 

 

 

กลุ่มภาษาเขมร 

780101   ภาษาเขมร 1                 3(2-2-5) 

             Cambodian I 

780102   ภาษาเขมร 2                 3(2-2-5) 

             Cambodian II 

780211   การฟัง-การพูดภาษาเขมร                          3(2-2-5) 

 Cambodian Listening and Speaking   

 

เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายวิชา

ตามเจ้าของหลักสูตร 

 

รายวิชาคงเดิม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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กลุ่มภาษาเขมร (ต่อ)  

780221    การอา่น-การเขียนภาษาเขมร          3(2-2-5) 

              Cambodian Reading and Writing 

780311    การสนทนาภาษาเขมร                       3(2-2-5) 

              Cambodian Conversation 

780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร         3(2-2-5) 

              Cambodian Essay Writing 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภาษาเขมร (ต่อ)  

780221  การอ่าน-เขยีนภาษาเขมร                           3(2-2-5) 

             Cambodian Reading and Writing 

780311    การสนทนาภาษาเขมร                        3(2-2-5) 

              Cambodian Conversation 

780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร         3(2-2-5) 

              Cambodian Essay Writing 
 
 
กลุ่มภาษาศาสตร ์
209111 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน   3(2-2-5) 
 Foundations of Linguistics 
209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา   3(2-2-5) 
 Sound and Sound System 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์   3(2-2-5) 
 Word and Grammatical System 
209114   ระบบความหมาย   3(2-2-5) 
 Meaning System 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา  3(2-2-5) 
 Linguistics and Language Teaching 
209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Linguistics and Communication 

กลุ่มการท่องเที่ยว 

224111   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ 3(2-2-5) 

             Tourism and Hospitality Industry 

224121   ทรัพยากรการท่องเท่ียว                3(2-2-5) 

             Tourism Resources 

224232   หลักการจัดการโรงแรม                             3(2-2-5) 

              Principles of Hotel Management 

224251 การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ  3(2-2-5) 

 Special Interest Tourism 

224262   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิการบิน 3(2-2-5) 

 Introduction to Airline Business 

224353   มัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Heritage Specialist Guide 

 

 

 

รายวิชาคงเดิม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

เปิดกลุ่มวิชาโทเพิ่มอีก 

5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 

กลุ่มการท่องเท่ียว

กลุ่มภาษาลาว  

กลุ่มปรชัญาและศาสนา 

และกลุ่มภาษาสเปน 



 
 

169 
 

หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรบัปรงุ 

 ภาษาลาว 

782111   ภาษาลาวเบื้องต้น                 3(2-2-5) 

 Introduction to Lao 

782112   ภาษาลาวในชวีิตประจ าวัน   3(2-2-5)

 Lao in Daily Life 

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว   3(2-2-5)

 Lao Language and Culture 

782114   ภาษาลาวเพือ่การสื่อสารและวัฒนธรรม  3(2-2-5)

 Lao for Communication and Culture 

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง    3(2-2-5) 

 Lao for Specific Purposes 

782116   ภาษาลาวขั้นสูง    3(2-2-5)     

    Advanced Lao 

ปรัชญาและศาสนา 

784101   ปรัชญาเบื้องต้น   3(3-0-6) 

              Introduction to Philosophy 

784102  ปรัชญาตะวันออก                3(3-0-6) 

              Eastern Philosophy 

784103   ปรัชญาตะวันตก   3(3-0-6) 

              Western Philosophy 

784104   การใช้เหตุผล   3(3-0-6) 

              Reasoning 

784105   ปรัชญากับศาสนา   3(3-0-6) 

              Philosophy and Religion 

784106   จริยศาสตร์    3(3-0-6) 

              Ethics 
 

 

 

กลุ่มภาษาสเปน 

785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1                              3(2-2-5) 

              Elementary Spanish I 

785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2                              3(2-2-5) 

              Elementary Spanish II 

785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1    3(2-2-5) 

              Intermediate Spanish I   

 

 

เปิดกลุ่มวิชาโทเพิ่มอีก 

5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 

กลุ่มการท่องเท่ียว

กลุ่มภาษาลาว  

กลุ่มปรชัญาและศาสนา 

และกลุ่มภาษาสเปน 
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หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรบัปรงุ 

 กลุ่มภาษาสเปน (ต่อ) 

785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2   3(2-2-5) 

              Intermediate Spanish II   

785321    การสนทนาภาษาสเปน                  3(2-2-5) 

              Spanish Conversation 

785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน     3(2-2-5) 

              Spanish Composition 

 

 

วิชาเลือกเสร ี   6   หน่วยกิต 
 

วิชาเลือกเสร ี   6   หน่วยกิต  

 

คงเดิม 

 

 

เปิดกลุ่มวิชาโทเพิ่มอีก 

5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 

กลุ่มการท่องเท่ียว

กลุ่มภาษาลาว  

กลุ่มปรชัญาและศาสนา 

และกลุ่มภาษาสเปน 
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3 .ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                   3(2-2-5) 
001221   สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
                                      3(2-2-5) 
001278   ชีวิตและสุขภาพ                3(2-2-5) 
218101   ภาษาพม่า 1                          3(2-2-5) 
218110  สัทศาสตร์ภาษาพม่า                    3(2-2-5) 
     
                        
 
                       
                      รวม                   15   หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                   3(2-2-5) 
001xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                
                                                        3(2-2-5) 
001xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
            และคณิตศาสตร์                        3(2-2-5) 
218101  ภาษาพม่า 1                             3(2-2-5) 
218110  สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาพม่า                 
                                                        3(2-2-5) 
218131 สนทนาภาษาพม่า 1                     3(2-2-5) 
                          
                              รวม          18    หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201 ทักษะภาษาไทย                         3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                     3(2-2-5) 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย            1(0-2-1)     
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                 
218102  ภาษาพม่า 2                          3(2-2-5) 
218131  การสนทนาภาษาพม่า 1               3(2-2-5) 
218141  การอ่านภาษาพม่า 1                   3(2-2-5). 
 

        
 

 รวม                 18      หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201  ทักษะภาษาไทย                          3(2-2-5)         
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                3(2-2-5) 
001xxx   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                                                 3(2-2-5) 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย            1(0-2-1) 
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)          
218102  ภาษาพม่า 2                  3(2-2-5) 
218132  การสนทนาภาษาพม่า 2                3(2-2-5) 
218141  การอ่านภาษาพม่า 1                3(2-2-5)   

 
 

รวม         18   หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001213   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ             3(2-2-5) 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 

218231 การสนทนาภาษาพม่า 2              3(2-2-5) 

218241 การอ่านภาษาพม่า 2                  3(2-2-5) 

218251 การเขียนภาษาพม่า 1                 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาโท 1                               3(x-x-x)  

781101  วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา              3(2-2-5) 

          

 
 

 

 

 

 

รวม                    21  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

                                                        3(2-2-5) 
001xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

            และคณิตศาสตร์                        3(2-2-5)                                           
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์  

            เฉพาะ                                   1(0-2-1) 

xxxxxx   วิชาเฉพาะเลือก (1)                     3(x-x-x) 
218241 การอ่านภาษาพม่า 2              3(2-2-5) 
218251 การเขียนภาษาพม่า 1              3(2-2-5)  
xxxxxx วิชาโท (1)                              3(x-x-x)                 

          รวม      19  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001224   ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5) 

001238   การรู้เท่าทันสื่อ                           3(2-2-5) 

205200   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ  

            วัตถุประสงค์เฉพาะ                      1(0-2-1) 

218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5)            

218211   วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า                 3(2-2-5) 

218252   การเขียนภาษาพม่า 2                   3(2-2-5) 

xxxxxx   วิชาโท 2                                   3(x-x-x) 

                    รวม        19    หน่วยกิต 

 

                          ชัน้ปีท่ี 2 

                  ภาคการศึกษาปลาย 
 

 

 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               3(2-2-5) 
001xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชามนุษยศาสตร์                   

                                                        3(2-2-5) 

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5)  

218211  วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า                3(2-2-5) 

218252  การเขียนภาษาพม่า 2               3(2-2-5) 

xxxxxx  วิชาโท (2)                     3(x-x-x)

  

รวม       18  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์  

             เชิงวิชาการ                               1(0-2-1) 

218361 ประวัติศาสตร์พม่า                        3(3-0-6) 

218362 สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า 

                                                         3(3-0-6) 

218363  พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า    

                                                         3(2-2-5) 

xxxxxx  วิชาโท 3                              3(x-x-x)  

xxxxxx  วิชาโท 4                              3(x-x-x)  

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี                               3(x-x-x)              
  

 

รวม                  19   หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์  

             เชิงวิชาการ                             1(0-2-1)    

218361   ประวัติศาสตร์และการเมืองพม่า     3(2-2-5)   

218362   สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า 

                                                        3(2-2-5)   

218363  พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า    

                                                        3(2-2-5) 

xxxxxx  วิชาโท (3)           3(x-x-x)  

xxxxxx  วิชาโท (4)           3(x-x-x)  

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี              3(x-x-x)       
  

      รวม         19  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
            ผลงาน                                     1(0-2-1) 
218321 ประวัติวรรณคดีพม่า                    3(2-2-5) 

218364 เศรษฐกิจและการเมืองพม่า            3(2-2-5) 

218371  การแปลภาษาพม่า                      3(2-2-5)                                            

218xxx  วิชาเอกเลือก                           3(x-x-x) 

218398 ระเบียบวิธีวิจัย                           3(2-2-5) 

xxxxxx   วิชาโท 5                                  3(x-x-x) 
xxxxxx   วิชาโท 6                                  3(x-x-x) 
         
 
 
                   

 
 

รวม              22   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 

            ผลงาน                                   1(0-2-1) 

218321  ประวัติวรรณคดีพม่า                   3(2-2-5) 

218371  การแปลภาษาพม่า                     3(2-2-5) 

218396  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1    3 หน่วยกิต 

218xxx  วิชาเอกเลือก (1)                        3(x-x-x) 

218xxx  วิชาเอกเลือก (2)                         3(x-x-x) 

xxxxxx   วิชาโท (5)                                3(x-x-x) 

xxxxxx   วิชาโท (6)                                3(x-x-x) 
    

รวม            22    หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
218xxx วิชาเลือก                              3(x-x-x) 

218499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี       6 หนว่ยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี                          3(x-x-x) 

             

 

 
 

 

 

 

 

รวม         12    หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 

xxxxxx   วิชาเฉพาะเลือก (2)                    3(x-x-x) 

218401  ภาษาพม่าเพ่ือการน าเสนอผลงาน   3(2-2-5) 

218471  การล่ามภาษาพม่าเบื้องต้น           3(2-2-5) 

218496  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2   3 หน่วยกติ 

218xxx   วิชาเอกเลือก (3)                        3(x-x-x)  

xxxxxx   วิชาเลือกเสรี                           3(x-x-x)  

        

  รวม         18   หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

218497 สหกิจศึกษา                         6  หนว่ยกิต 

หรือ  

218498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ      

                                                   6  หนว่ยกิต 

 

            
 

 

 

รวม           6    หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

218497 สหกิจศึกษา                         6  หนว่ยกิต 
 

หรือ  
218498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานต่างประเทศ      
                                                   6  หนว่ยกติ 
หรือ 
218499  การฝึกงาน                          6  หนว่ยกิต 
        

 รวม               6   หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยหรือการแต่งต าราของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ                                         
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : อรนุช   นิยมธรรม 
(ภาษาอังกฤษ) : Oranut  Niyomtam 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                -   
 
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
           -  
 
      3.  ต ารา/หนังสือ 
  วิรัช นิยมธรรม, อรนุช นิยมธรรม, สุนันทา เทศสุข และ Daw Sandar Aye. (2560). คู่มือการสอน

ภาษาพม่าแนวปริชาน. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 

            อรนุช นิยมธรรม และ วิรัช นิยมธรรม.(2559). พจนานุกรมพม่า-ไทย. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูล

ไทย. 

      

      4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  วิรัช นิยมธรรม และ อรนุช นิยมธรรม. (2559). พจนานุกรมออนไลน์พม่า-ไทย บนระบบปฏิบัติการ 

IOS  และ Android. 

วิรัช นิยมธรรม และ อรนุช นิยมธรรม. (2557). รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดความรู้และแบบเรียน

ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในพื้นท่ีชายแดนไทย-พม่า. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

        -  

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : วิรัช   นิยมธรรม 
(ภาษาอังกฤษ) : Wirat  Niyomtam 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                 -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                -   
 
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
                -  
 
      3.  ต ารา/หนังสือ 
          วิรัช นิยมธรรม, อรนุช นิยมธรรม, สุนันทา เทศสุข และ Daw Sandar Aye. (2560). คู่มือการสอน
ภาษาพม่าแนวปริชาน. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 
          วิรัช นิยมธรรม. (2559). ราชาธิราชยุทธนา ฉบับพญาทะละ. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 

          วิรัช นิยมธรรม. (2559). ชุดความรู้วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า. พิษณุโลก: โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 

          อรนุช นิยมธรรม และ วิรัช นิยมธรรม.(2559). พจนานุกรมพม่า - ไทย. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูล

ไทย. 

          วิรัช นิยมธรรม. (2557). ชุดความรู้สัทศาสตร์ภาษาพม่า. พิษณุโลก: โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 

          วิรัช นิยมธรรม.(2557). หลักนิยมรัฐพม่า @ ภาพตัวแทนไทย : การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางการเมือง   

สมัยรัฐบาลทหารพม่า. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 
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      4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
วิรัช นิยมธรรม และ อรนุช นิยมธรรม. (2559). พจนานุกรมออนไลน์พม่า-ไทย บนระบบปฏิบัติการ 

IOS  และ Android. 
           วิรัช  นิยมธรรม. (2558). มหาโยดะยา : ภาพลักษณ์ไทยในแบบเรียนพม่า.จุลสารความมั่นคงศึกษา.
ฉบับที่ 155-156,1-57. 
     วิรัช  นิยมธรรม. (2558). ภาพลักษณ์ไทยในมุมมองของพม่า . จุลสารความมั่นคงศึกษา. ฉบับที่ 
157,1-41. 
      
     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

         -  

 
 

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : สุนันทา  เทศสุข 
(ภาษาอังกฤษ) : Sunantha  Thetsuk 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                -   
 
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
          -  
 
      3.  ต ารา/หนังสือ 
           วิรัช นิยมธรรม, อรนุช นิยมธรรม, สุนันทา เทศสุข และ Daw Sandar Aye. (2560). คู่มือการสอน

ภาษาพม่าแนวปริชาน. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 

     สุนันทา เทศสุข และ Mr.Hsoung Oo. (2559). สนทนาภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม.  

พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 

      

      4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  - 

 
     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

         -  
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม    
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาอังกฤษ) : Hsoung Oo 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                 -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                -   
 
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
          -  
 
      3.  ต ารา/หนังสือ 
     สุนันทา เทศสุข และ Mr.Hsoung Oo. (2559). สนทนาภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม .  
พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 
      

      4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  - 

 
      5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

          -
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาอังกฤษ) : Sandar Aye 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                -   
 
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
          -  
 
      3.  ต ารา/หนังสือ 
     วิรัช นิยมธรรม, อรนุช นิยมธรรม, สุนันทา เทศสุข และ Daw Sandar Aye. (2560). คู่มือการสอน

ภาษาพม่าแนวปริชาน. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 

      
      4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  - 

 
      5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

         -  
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : วิจิตร  คริเสถียร  
(ภาษาอังกฤษ) : Wijit  Krisathian 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                -   
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
           -  
      3.  ต ารา/หนังสือ 
           -  

      4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   - 

 
      5.  ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

         -  
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : กฤษณะ  โชติสุทธิ์  
(ภาษาอังกฤษ) : Kridsana Chotisut 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                -   
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
           -  
      3.  ต ารา/หนังสือ 
           กฤษณะ โชติสุทธิ์ และคณะ. (2560). คู่มือการออกเสียงภาษาเมียนมาข้ันพื้นฐาน. ระนอง : วิทยาลัย

ชุมชนระนอง กระทรวงศึกษาธิการ. 

      4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   - 

 

      5.  ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

         -  
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย) : ขวัญข้าว   สังขพันธานนท์ 
(ภาษาอังกฤษ) : khwankhaw Sangkhaphanthanon 
 
ผลงานทางวิชาการ 
      1.  บทความทางวิชาการ/บทความทางวิจัยท่ีตีพิมพ์  
     1.1  ระดับนานาชาติ 
                -  
     1.2  ระดับชาติ 
                - 
      1.3  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
                -  
          1.4  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ 
                 -   
 
      2.  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
           -  
     
      3.  ต ารา/หนังสือ 
    ขวัญข้าว สังขพันธานนท์ และคณะ.(2559). ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เอกสารประกอบการสอน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 0031006. นนทบุรี : มาตาการพิมพ์. 
      

                           ขวัญข้าว  สังขพันธานนท์ และคณะ.(2557). คู่มือสนทนาภาษาอาเซียนส าหรับบุคลากรทาง 

 การแพทย์ : ภาษาหมอและยาอาเซียน(ภาษาพม่า).มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์. 
 

 
     4.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   - 

 

     5. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม 

          -  
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    ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  

 

 
ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปผลการประชุมยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561   
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้อง HU 6307 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

  การยกร่างหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ 

      1. พ้ืนฐานส าคัญของหลักสูตรคือ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพม่าของผู้เรียนให้มีความแม่นย า  

เพ่ือสร้างความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา โดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรม 

  2.  ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเน้นในเรื่องของการสร้างส านึกความรับผิดชอบ  การท างาน

ร่วมกัน การสร้างภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

     4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ  

พัฒนาประเทศในปัจจุบัน  

  5. การจัดรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกมีคุณภาพและมีความเหมาะสม  

  6. อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยต้องการผู้รู้ภาษาพม่า ล่าม และนักแปลภาษาพม่าที่ม ี

ความสามารถในระดับสูงเป็นจ านวนมากจึงขอเสนอแนะให้มีการจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบคือ

วิชาเอก-วิชาโท (ตามปกติ) และเพ่ิมทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่ต้องการมุ่งเน้นการ เรียนวิชาเอกอย่างเข้มข้น 

คือวิชาเอกเดี่ยว โดยเพ่ิมรายวิชาที่เน้นการแปลและการล่ามในระดับสูง รายวิชาที่เน้นด้านการสอนภาษาพม่า

ส าหรับคนไทยและ/หรือการสอนภาษาพม่าส าหรับ ชาวต่างชาติและ/หรือรายวิชาที่เน้นองค์ความรู้ด้านพม่า

ศึกษา (เพ่ือต่อยอดการศึกษาในระดับ มหาบัณฑิตต่อไป)  

  7. ทั้งนี้ หากมิได้มีการจัดรูปแบบการเรียนเป็นวิชาเอกเดี่ยวขอเสนอแนะให้เพ่ิมรายวิชาดังกล่าว 

ข้างต้นโดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับการแปลและการล่ามในระดับสูงในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

 

 

 

 

 

  



 
 

198 
 

สรุปการประชุมวิพากษห์ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง HU 6307 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

  การวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ 

1. เรื่องท่ัวไป 

            1.1  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที่ 8 อาชีพสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ให้

เพ่ิมเติมรายละเอียดอาชีพในข้อ 1  จาก ผู้แปลภาษา  เป็น ผู้แปลและล่ามภาษา   และตัดรายละเอียดใน

วงเล็บข้อ 2 (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ิมเติม) ออก 

              1.2  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หัวข้อที่ 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร ให้ปรับ จาก มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรอบรู้ใน

วิชาโท เป็น  มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 

             2.1  ปรับลดหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี จาก 6 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต แล้ว

ไปเพิ่มในรายวิชาเอก เพ่ือเน้นความรู้วิชาเอกให้มากข้ึน  

   2.2  เพิ่มรายวิชาเอกบังคับ จ านวน 1 วิชา คือ วิชาการสมัมนาความสัมพันธ์ไทย-พม่า 

     2.3  ปรับลดหนว่ยกิตวิชาโท จาก 18 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต  

     2.4  ปรับรายวชิาเอกเลือก ให้เป็น วิชาเอกบังคับ จ านวน 1 วิชา คือ วิชาการสอนภาษาพม่า 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2.5  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและพร้อมรับการเป็นล่ามในยุค 

Thailand 4.0 จึงเสนอให้มีการเพ่ิมเนื้อหารายวิชาดังนี้ 

          1.1 วชิาเอกบังคับ 

          เพ่ิมวิชาเอกบังคับ จ านวน 1 วิชา คือวิชาการล่ามภาษาพม่า 

          1.2. วิชาเอกเลือก 

                   เพ่ิมวิชาเอกเลือก จ านวน 3 รายวิชา คือ  

         1.  วิชาภาษาพม่าในโรงงานอุตสาหกรรม 

                     2.  วิชาภาษาพม่าเพ่ือการแพทย์และสาธารณสุข 

          3.  วิชาการใช้ภาษาพม่าในสื่อนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิค 
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  3. อ่ืน ๆ  

              3.1 เพ่ิมจ านวนการรับเข้าบัณฑิตในหลักสูตร จากเดิม 30 คน เป็นจ านวนอย่างน้อย 50 คนต่อปี

เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

หนังสือสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 



 
 

201 
 



 
 

202 
 

 



 
 

203 
 



 
 

204 
 

 



 
 

205 
 

 

 

 

 



 
 

206 
 

 



 
 

207 
 



 
 

208 
 



 
 

209 
 



 
 

210 
 



 
 

211 
 

 



 
 

212 
 



 
 

213 
 

 



 
 

214 
 



 
 

215 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
 

           ผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  
        คณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 
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สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

ต่อการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
 
  สรุปรายงานผลความพึงพอใจนี้ท าให้คณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบความพึงพอใจการใช้บัณฑิตของ
คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือน าผลการส ารวจนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนานิสิตให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา             252  คน  ร้อยละ 100.00 
จ านวนที่ส่งแบบสอบถามให้นายจ้าง  184  คน ร้อยละ 73.01*  
จ านวนผู้ตอบข้อมูลกลับ      95 คน  ร้อยละ 37.70 
 

หมายเหตุ * จ านวนที่ส่งแบบสอบถามให้นายจ้างเพียง 73.01 % เนื่องจากท่ีเหลือเป็นบัณฑิตที่แจ้งที่อยู่ไม่
ชัดเจนและไม่สามารถค้นหาที่อยู่ได้ทางอินเตอร์เน็ต และเป็นบัณฑิตท่ีศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
ข้อมูลแสดงจ านวนการตอบแบบสอบถาม 
 

หลักสูตร จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่ส่ง 
แบบสอบถาม
ให้นายจ้าง 

จ านวน
ผู้ตอบ

ข้อมูลกลับ 

ร้อยละ  
(ของจ านวน
ผู้ตอบข้อมูล

กลับ) 

ภาษาไทย 38 29 12 31.58 
ภาษาอังกฤษ 56  38 18 32.14 
ภาษาฝร่ังเศส 20 13  5 25.00 
ภาษาจีน 39  30 18 46.15 
ภาษาญ่ีปุ่น 33  25 14 42.42 
พม่าศึกษา 19  16 6 31.58 
ภาษาเกาหล ี 22  11 8 36.36 
นาฏศิลป์ไทย 15  14 9 60.00 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 2  2 2 100.00 
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก (สากล) 8  6 3 37.50 

รวมเฉลี่ย 252 184 95 37.70 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง 

1.เพศ  (จากจ านวนผู้ตอบข้อมูลกลับ) ชาย   45  คน   ร้อยละ  47.36 

     หญิง  50  คน   ร้อยละ  52.64 

 
หลักสูตร ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 6 50.00 6 50.00 12 

ภาษาอังกฤษ 7 38.88 11 61.12 18 

ภาษาฝร่ังเศส 1 20.00 4 80.00 5 

ภาษาจีน 9 50.00 9 50.00 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 8 57.14 6 42.86 14 

พม่าศึกษา 4 66.66 2 33.34 6 

ภาษาเกาหล ี 2 25.00 6 75.00 8 

นาฏศิลป์ไทย 4 44.44 5 55.56 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 1 50.00 1 50.00 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก (สากล) 3 100.00 0 0 3 

รวมเฉลี่ย 45 47.36 50 52.64 95 

      

 

2. ต าแหน่งของผู้ใช้บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ/อธิบดี/เจ้าของกิจการ   รอ้ยละ 9.47 

    ผู้อ านวยการกองหรือ รอง/หัวหน้าฝ่าย  ร้อยละ 34.74 

    หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน    ร้อยละ 43.16 

    อ่ืน ๆ      ร้อยละ 12.63 

หลักสูตร กรรมการ
ผู้จัดการ/
อธิบดี/
เจ้าของ
กิจการ   

ร้อยละ ผู้อ านวยการ
กองหรือ 

รอง/หัวหน้า
ฝ่าย 

ร้อยละ หัวหน้า
แผนก/
หัวหน้า

งาน   

ร้อยละ อื่น ๆ 
  

ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 1 8.33 4 33.34 3 25.00 4 33.33 12 

ภาษาอังกฤษ 1 5.55 7 38.89 7 38.89 3 16.67 18 

ภาษาฝร่ังเศส 1 20.00 3 60.00 0 0 1 20.00 5 
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หลักสูตร กรรมการ
ผู้จัดการ/
อธิบดี/
เจ้าของ
กิจการ   

ร้อยละ ผู้อ านวยการ
กองหรือ 

รอง/หัวหน้า
ฝ่าย 

ร้อยละ หัวหน้า
แผนก/
หัวหน้า

งาน   

ร้อยละ อื่น ๆ 
  

ร้อยละ รวม 

ภาษาจีน 3 16.67 8 44.45 6 33.33 1 5.55 158 

ภาษาญ่ีปุ่น 1 7.14 1 7.14 10 71.43 2 14.29 14 
พม่าศึกษา 1 16.67 2 33.33 3 50.00 0 0 6 
ภาษาเกาหลี 0 0 3 37.50 5 62.50 0 0 8 

นาฏศิลป์ไทย 1 11.11 2 22.22 5 55.56 1 11.11 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 0 0 1 50.00 1 50.00 0 0 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 

(สากล) 
0 

0 
2 

66.67 1 33.33 0 0 3 

รวมเฉลี่ย 9 9.47 33 34.74 41 43.16 12 12.63 95 

 
3. สังกัดที่ท างาน  ราชการ       ร้อยละ 47.37 
   รัฐวิสาหกิจ      ร้อยละ 5.26 
   เอกชน      ร้อยละ 43.16 
   อ่ืนๆ       ร้อยละ 4.21 
  

หลักสูตร หน่วยงาน
ราชการ  

ร้อยละ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ หน่วยงาน
เอกชน   

ร้อยละ อื่น ๆ 
  

ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 9 75.00 0 0 2 16.67 1 8.33 12 

ภาษาอังกฤษ 12 66.67 1 5.55 4 22.23 1 5.55 18 

ภาษาฝร่ังเศส 2 40.00 2 40.00 0 0 1 20.00 5 

ภาษาจีน 4 22.23 0 0 13 72.22 1 5.55 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 1 7.14 0 0 13 92.86 0 0 14 

พม่าศึกษา 3 50.00 2 33.34 1 16.66 0 0 6 

ภาษาเกาหลี 4 50.00 0 0 4 50.00 0 0 8 

นาฏศิลป์ไทย 7 77.78 0 0 2 22.22 0 0 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 1 50.00 0 0 1 50.00 0 0 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
(สากล) 

2 
66.67 

0 
0 1 33.34 0 0 3 

รวมเฉลี่ย 45 47.37 5 5.26 41 43.16 4 4.21 95 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต 
1. ระยะเวลาการท างานของบัณฑิต  ต่ ากว่า 3 เดือน  ร้อยละ  1.05 
      ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ร้อยละ  98.95 
  

หลักสูตร ต่ ากว่า 3 เดือน ต้ังแต่ 3 เดือน
ขึ้นไป 

รวม 

ภาษาไทย 0 12 12 

ภาษาอังกฤษ 1 17 18 

ภาษาฝร่ังเศส 0 5 5 

ภาษาจีน 0 18 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 0 14 14 

พม่าศึกษา 0 6 6 

ภาษาเกาหลี 0 8 8 

นาฏศิลป์ไทย 0 9 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 0 2 2 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
(สากล) 

0 3 
3 

รวมเฉลี่ย 1 94 95 

 
2. การท างานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีจบ ตรงสาขา  ร้อยละ  40.00 
       ไม่ตรงสาขา  ร้อยละ  44.21 
       ไม่ระบุ   ร้อยล่ะ  15.79 
  

หลักสูตร ตรงสาขา ร้อยละ ไม่ตรงสาขา ร้อยละ ไม่ระบุ ร้อยละ รวม 

ภาษาไทย 5 41.67 6 50.00 1 8.33 12 

ภาษาอังกฤษ 9 50.00 7 38.89 2 11.11 18 

ภาษาฝร่ังเศส 0 0 5 100.00 0 0 5 

ภาษาจีน 6 33.33 6 33.33 6 33.33 18 

ภาษาญ่ีปุ่น 7 50.00 5 35.71 2 14.29 14 

พม่าศึกษา 2 33.33 4 66.67 0 0 6 

ภาษาเกาหลี 2 25.00 4 50.00 2 25.00 8 

นาฏศิลป์ไทย 5 55.55 3 33.33 1 11.12 9 

ดุริยางคศาสตร์ไทย 1 50.00 1 50.00 0 0 2 
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หลักสูตร ตรงสาขา ร้อยละ ไม่ตรงสาขา ร้อยละ ไม่ระบุ ร้อยละ รวม 

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
(สากล) 

1 
33.33 

1 
33.33 1 33.33 3 

รวมเฉลี่ย 38 40.00 42 44.21 15 15.79 95 

 
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

หลักสูตรพม่าศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซื่อสัตย์  สุจริต 4.83 0.37 96.67 ดีมาก 

1.2 มีระเบียบวินัย 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

1.3 ตรงต่อเวลา 4.67 0.47 93.33 ดีมาก 

1.4 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 4.67 0.47 93.33 ดีมาก 

1.5 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  4.83 0.37 96.67 ดีมาก 

1.6 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 4.83 0.37 96.67 ดีมาก 

1.7 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อมในการท างาน 4.83 0.37 96.67 ดีมาก 

1.8 มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

รวม 4.83 0.37 96.67 ดีมาก 

2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 4.33 0.47 86.67 ดี 

2.2 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4.83 0.37 96.67 ดีมาก 

2.3 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

2.4 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค์ 

4.83 0.37 96.67 ดีมาก 

2.5 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 
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ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 

2.6 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 4.75 0.43 95.00 ดีมาก 

รวม 4.79 0.40 95.88 ดีมาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมิน

ข้อมูลต่างๆ ได้ 

4.60 0.49 92.00 ดีมาก 

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 4.80 0.40 96.00 ดีมาก 

3.3 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 4.60 0.49 92.00 ดีมาก 

3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  4.40 0.49 88.00 ดี 

3.5 มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.80 0.40 96.00 ดีมาก 

3.6 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 4.80 0.40 96.00 ดีมาก 

3.7 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.60 0.49 92.00 ดีมาก 

3.8 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 4.80 0.40 96.00 ดีมาก 

3.9 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 4.60 0.49 92.00 ดีมาก 

รวม 4.67 0.47 93.33 ดีมาก 
 

ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 4.40 0.49 88.00 ดี 

4.2 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

4.3 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.80 0.40 96.00 ดีมาก 

4.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

4.5 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

4.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

4.7 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของ

ตนเอง 

5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

4.8 มีความเข้าในตนเองและผู้อื่น 5.00 0.00 100.00 ดีมาก 

รวม 4.90 0.30 98.00 ดีมาก 
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ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 4.40 0.49 88.00 ดี 

5.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย  

  5.2.1 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการพูด 4.80 0.40 96.00 ดีมาก 

  5.2.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง 4.60 0.49 92.00 ดีมาก 

  5.2.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการอ่าน 4.40 0.49 88.00 ดีมาก 

  5.2.4 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการเขียน 4.20 0.75 84.00 ดี 

5.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  

  5.3.1 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  

          ด้านการพูด 4.00 0.89 

80.00 
ดี 

  5.3.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  

         ด้านการฟัง 4.20 0.98 

84.00 

ดี 

  5.3.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  

          ด้านการอ่าน 

4.20 0.75 84.00 ดี 

  5.3.4 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  

         ด้านการเขียน 

4.00 0.89 80.00 ดี 

5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการปฏิบัติงาน 

4.00 0.89 80.00 ดี 

รวม 4.28 0.78 85.60 ดี 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.68 0.56 93.55 ดีมาก 
 

เกณฑ์ : ระดับความพึงพอใจ  
 0.00 – 1.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับต้องปรบัปรุงเร่งด่วน  
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัต้องปรับปรุง  
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัพอใช้ 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัดี 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
 

จากตารางสรุปผลความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ =4.68) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 (x̄ =4.90) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (x̄ =4.83) ด้านความรู้ (x̄ =4.79) และด้านทักษะทาง

ปัญญา (x̄ =4.67) ตามล าดับ ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีคือด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลประเมินเท่ากัน (x̄ =4.28)  
 

ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของงาน สามารถปรับตัวเข้ากับงานและเพ่ือนร่วมงานได้ดี มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป้นอย่างดี 
2. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  -  
3. ข้อชมเชย/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 

  - 

4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของท่าน 

 - สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้กับงานที่ท าได้อย่างดี 
 

 


