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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาพม่าศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาพม่า 

 
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 
   132   หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   
หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  
5.2 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทยและภาษาพม่า 
5.3 การรับเข้าศึกษา  
นิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สื่อสารภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

มคอ. 2 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 7/2555  วันท่ี 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555  
สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 9/2555  วันท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 177 (17/2555) วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมที่จะเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ผู้แปลภาษา ตามหน่วยงาน/สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งาน
สาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงงานพม่า งานข่าวและงานการสือ่สาร เป็นต้น 
 8.2  ผู้สอนภาษาพม่า (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม) 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอน 

สถาบัน ประเทศ ปี 
พ.ศ. 

ปัจจุบัน เมื่อใช้
หลักสูตรน้ี 

1 นางอรนุช นิยมธรรม 
              - 

*ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ม. 
ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

2527 
2525 

9 12 

2 นายวิจิตร  คริเสถียร 
XXXXXXXXXXXXX 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 
ศศ.บ.  เกียรตินิยม 

ภาษาศาสตร์ 
สาขาธิเบต-พม่า 
พม่าศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 

2555 
 

2549 

9 12 

 
 
* หมายเหตุ: *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภาษาพม่า (ค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1391/2548) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สอนทฤษฏีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัย และฝึกงานในสถานปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และบริษัท/โรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในวิชาเอก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในระดับภูมิภาคประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศพม่า 

และประเทศพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ส าคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
ด้านการค้าชายแดน การลงทุน การขนส่ง การสื่อสาร การพลัง งาน การท่องเที่ยว และ
ทรัพยากร จากความจ าเป็นในการพึ่งพาทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงเกิดตลาดอาชีพใหม่ส าหรับ
ผู้รู้ภาษาพม่าเพื่อเข้าสู่อาชีพการเป็นล่ามและการแปลภาษาพม่าในหลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานพม่า งานการข่าว งานตรวจคนเข้าเมือง งาน
โทรคมนาคมเพื่อการสื่อสาร งานสาธารณสุข และองค์กรเอกชน ฯลฯ   
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศพม่ากับประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีพรมแดนติดกันถึงราว 
2,000 กิโลเมตร และมีสภาพพื้นที่ที่สะดวกในการเดินทางไปมาระหว่างกัน นอกจากนี้ยัง 
พบว่ามีแรงงานพม่าจ านวนมากเข้ามาท างานเป็นลูกจ้างอยู่ในระเทศไทยในหลายภาคส่วน 
อาทิ ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า ภาคการเกษตร ตลอดจนถึงงานบ้าน 
ปรากฏการณ์นี้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย จนเป็นปัญหายืดเยื้อ เช่น 
ปัญหาสาธารณสุข อาชญากรรม ความปลอดภัย การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการแย่งงาน 
เป็นต้น ประเด็นปัญหาเหล่านี้จึงอาจส่งผลถึงความมั่นคงในประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาพม่าจึงเป็นความจ าเป็นส าหรับ
สังคมไทยที่ก าลังกลายเป็นพหุสังคมและสังคมระดับภูมิภาคมากกว่าแต่ก่อน และยังช่วยใน
การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาพม่าและเข้าใจสังคมวัฒนธรรมพม่า 

เพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นของสังคม 
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หน้าที่การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างาน ตามความจ าเป็นของสังคม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น/

หลักสูตรอื่น 

  รหัส         ชื่อวิชา                           หน่วยกิต 
 205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3(3-0-6) 
 205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205222 การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ) 3(2-2-5) 
 205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 206111       ภาษาจีน 1     3(2-2-5)  
             206112 ภาษาจีน 2 3(2-2-5)  
             206211 ภาษาจีน 3 3(2-2-5)  
    206212 ภาษาจีน 4 3(2-2-5)  
             206221 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)  
  206231 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5)  
 207101 ภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 
 207102 ภาษาญี่ปุ่น 2   3(2-2-5) 
 207201 ภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 
 207202 ภาษาญี่ปุ่น 4   3(2-2-5) 
 207231 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 

 207232 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2   3(2-2-5) 
 208111  การพูดในที่ชุมชน (ภาษาไทย) 3(2-2-5) 

208112    การอ่านเชิงวิชาการ (ภาษาไทย) 3(2-2-5) 
208113  ศิลปะการเขียน (ภาษาไทย) 3(2-2-5) 
208251  การสรปุความ (ภาษาไทย) 3(2-2-5) 

   208252    การอ่านเชิงวิจารณ์ (ภาษาไทย) 3(2-2-5) 
208253  ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 219103  ภาษาฝรั่งเศส 1  3(2-2-5) 
 219104  ภาษาฝรั่งเศส 2  3(2-2-5) 
 219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 
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 219201  ภาษาฝรั่งเศส 3  3(2-2-5) 
 219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 
 219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 
 221101 ภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
 221102 ภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
 221201 ภาษาเกาหลี 3 3(2-2-5) 
 221202 ภาษาเกาหลี 4 3(2-2-5) 
 221231 การสนทนาภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
 221301 ภาษาเกาหลี 5 3(2-2-5) 

778201 ภาษาเวียดนาม 1 3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2  3(2-2-5) 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
778321 การอ่านภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
778331 การเขียนภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ 3(2-2-5) 

   780101     ภาษาเขมร 1 3(2-2-5) 
   780102     ภาษาเขมร 2 3(2-2-5) 
   780211     การฟัง-การพูดภาษาเขมร 3(2-2-5) 
   780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร 3(2-2-5) 
   780311    การสนทนาภาษาเขมร 3(2-2-5) 
   780321    การเขียนความเรียงภาษาเขมร 3(2-2-5) 

  229101       ภาษาอินโดนีเซีย 1     3(2-2-5) 
 229102       ภาษาอินโดนีเซีย 2     3(2-2-5) 
 229201      การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1   3(2-2-5) 
 229202      การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 
              229301      การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
    229302      ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย   3(2-2-5) 
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13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมา
เรียน  
           จ านวน  8  รายวิชา  คือ   

218101    ภาษาพม่า 1       3(2-2-5)  
218102    ภาษาพม่า 2      3(2-2-5) 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1    3(2-2-5)  
218141    การอ่านภาษาพม่า 1    3(2-2-5)  
218251    การเขียนภาษาพม่า 1    3(2-2-5)  
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
218111    ภาษาพม่าเบื้องต้น 1      3(2-2-5) 
218112    ภาษาพม่าเบื้องต้น 2      3(2-2-5)  
 

13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรควบคุมการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
            กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก 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 เพื่อเข้าสู่ตลาดงานท่ีต้องการผู้รู้ภาษาพม่า 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
               1. มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรอบรู้ในวิชา
โท 
  2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่า   
  3.  สามารถน าความรู้ด้านภาษาพม่าและวิชาโทไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
และการศึกษาต่อในระดับสูง 
 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนพัฒนาหลักๆที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
และแผนการด าเนินงาน ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 โดย ศ.ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร การด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 โดยจะมีแผนการพัฒนา      กลยุทธ์ และ
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิต
มีอตัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่ง
คิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิต
ปัญหา เป็นท่ีต้องการของแหล่งจ้าง
งานระดับแนวหน้าของประเทศ 
(Demand Based Competency) 
และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูง
กว่าเกณฑ์ที่เฉลี่ย 

1.  มหาวิทยาลัยพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต 
เช่น 
-  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ 
Knowledge Based Society ด้วย
จิตส านึกของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
-  ให้นิสิตสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองด้วยระบบ 
e-Learning ซึ่งสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา (Language 

1.  มีเอกสาร มคอ.2, 3 และ 5 ที่
สมบูรณ์ 
2.  มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3 
และ 4 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.  ร้อยละของจ านวนรายวิชา
เฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนใน
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มา
บรรยายอย่างน้อยวิชาละ 1  ครั้ง 
4.  นิสิตจะต้องมีการฝึกงานหรือสห
กิจศึกษา (ดูจาก มคอ.4) 
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Center) จะเป็นหนว่ยสนับสนุน 
-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝึกอบรม โครงการศึกษาดู
งานแก่คณาจารย์เพื่อปรับระบบ
การเรียนการสอนที่เน้นนิสิตเป็น
ศูนย์กลางและมีส่วนร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน กระบวนการ
เรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้คิด ให้
ค้นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้
ปฏิบัติ 
-  จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชีพโดยเน้นการพูดและ
ฟัง ภาคเรียนละ 1 หน่วยกิตต่อ
เนื่องกันไปจนครบจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
-  มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะ
ทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
-  มีระบบ Co-operative 
Education 
 
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่
บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกต์และบูรณาการความรู้
โดยรวม มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ โดย  
-  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 
Problem Based Learning/Topic 
Based Learing แทน Content 
Based Learning  

5.  ร้อยละของรายวิชาที่มี Tutorial 
6.  มี มคอ. 3 คู่กับ มคอ.5 ทุก
รายวิชา 
7.  ร้อยละของนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี (6-9 หน่วยกิต) 
8.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกผ่าน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
10. ร้อยละของนิสิตที่มีงานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
11. ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือนของ
นิสิตสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
ก าหนด  
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-  จัดให้มีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดย
เร่งรัดให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สื่อสารที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดเวลา 
-  จัดให้มีระบบ Tutorial ในทุก
รายวิชาและมีการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีทุกคน 
- ให้อาจารย์และนิสิตได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 
-  คณาจารย์มีการประเมินผลการ
สอนที่เอ้ือต่อระบบ PDCA เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง 
 
3.  พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาที่ชี้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต 
(Competnecy Based 
Assessment) โดย  
-  จดัให้มีระบบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การสื่อสาร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    
ทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
ไม่ม ี
 

2.การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
วันจันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 

 ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย  เดือนธันวาคมถึงเมษายน  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 

    2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส่านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไป     
   ตามระเบยีบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก่าหนด 
  2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสิตบางส่วนยังขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียน และ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 จ่านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  และที่คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
ชั้นปี ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จ านวนนิสิตท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 

1.  ค่าบ่ารุงการศึกษา - - - - - 
2.  ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
  

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
ก.  งบด่าเนินการ      
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 25,000 50,000 75,000 100,000 100,00 
2.  ค่าใช้จ่ายด่าเนินงาน 56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 
3.  ทุนการศึกษา - - - - - 
4.  รายจ่ายระดับคณะ 317,880 635,760 953,640 1,271,520 1,271,520 

รวม (ก) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
ข.  งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 398,880 797,760 1,196,640 1,595,520 1,595,520 
จ่านวนนิสิต 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 13,296 13,296 13,296 13,296 13,296 
 
หมายเหตุ  *ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ได้รวมเงินเดือนของอาจารย์ประจ่า 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 

 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  
(ภาคผนวก ก)  

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    132  หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา   เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
     1.1 วิชาบังคับ 
       1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 30 
30 
1 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า             
          2.1  วิชาบังคับ 
          2.2   วิชาเอก 
                 -  วิชาเอกบังคับ 
                 -  วิชาเอกเลือก 
          2.3  วิชาโท/วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

84 
- 
- 
- 
- 
- 

96 
6 
72 
66 
6 
18 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า            6 6 
จ านวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า   120   132 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชาที่เปิดสอนส่าหรับนิสิตที่เลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พม่าศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน   30  หน่วยกิต 
    1.1 วิชาบังคับ         ไม่น้อยกว่า              30       หน่วยกิต  
    1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า จ านวน   12   หน่วยกิต 

001201  ทักษะภาษาไทย          3(2-2-5) 
   Thai Language Skills  
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 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 

   
1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6  หน่วยกิต 

 001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ่าวัน     3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
 

1.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6   หน่วยกิต  
 001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
 001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 

Media Literacy   
   

1.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต  
 001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
   Life  and  Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน    3(2-2-5) 
Science in Everyday Life 

 

  1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    1        หน่วยกิต 
     วิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน 1 หน่วยกิต 

001281  กีฬาและการออกก่าลังกาย   1(0-2-1) 
Sports and Exercises 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
 2.1  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับ 

ดังต่อไปนี้ 
   205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
     Communicative English for Specific Purposes  
      205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
        Communicative English for Academic Analysis 
      205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน่าเสนอผลงาน  1(0-2-1) 
        Communicative English for Research Presentation  

781101     วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา    3(2-2-5) 
        ASEAN Cultural Studies 
    

 2.2  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  72    หน่วยกิต 
    วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  66 หน่วยกิต 
      นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับ 

ดังต่อไปนี้  
  218101  ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 
    Myanmar I 
  218102 ภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 
   Myanmar II 
  218110  สัทศาสตร์ภาษาพม่า  3(2-2-5) 
    Myanmar Phonetics 
  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 
  218211  วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า  3(2-2-5) 
   Myanmar Syntax  
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  218231  การสนทนาภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation II  
  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 
  218361  ประวัติศาสตร์พม่า  3(2-2-5) 
   History of Myanmar 
  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  
 218364  เศรษฐกิจและการเมืองพม่า  3(2-2-5) 

   Myanmar Economy and Politics 
  218371  การแปลภาษาพม่า  3(2-2-5) 
   Myanmar Translation 
  218398   ระเบียบวิธีวิจัย          3(2-2-5) 
   Research Methodology 
   218497  สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
   หรือ 
           218498       การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 

                  International Academic or Professional Training 
 218499    วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี      6 หน่วยกิต       
  Undergraduate Thesis 
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 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา เลือกศึกษาวิชาเลือก       

อย่างน้อย  2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  218301   ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว  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  
 218421 วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน    3(2-2-5) 
  Contemporary Myanmar Literature  

   218461 คติชนพม่า  3(2-2-5) 

     Myanmar Folklore 

   218462 กฎหมายพม่า  3(2-2-5) 

  Myanmar Law 
 
2.3  วิชาโท/วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18    หน่วยกิต 

         โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ หรือ เลือกเรียนรายวิชา
ในหลักสูตรอ่ืน ๆ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา      
     ภาษาอังกฤษ 

 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 การเขียนย่อหน้า  3(2-2-5) 
    Paragraph Writing 
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  205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
    English Conversation 
 

  ภาษาจีน 
 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 
    
  ภาษาญี่ปุ่น 
 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  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1   3(2-2-5) 
            Japanese Conversation I 
 207232  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 
               Japanese Conversation II 
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  ภาษาไทย 
  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   
  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 
 

  ภาษาฝร่ังเศส 
 219101  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 

 Elementary French I 
219102  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
 Elementary French II 
219103  ภาษาฝรั่งเศส 1     3(1-4-4) 

 French I 
 219104  ภาษาฝรั่งเศส 2     3(1-4-4) 
 French II 

 219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   2(1-2-3) 
 French Listening and Speaking I 

 219222 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2   2(1-2-3) 
 French Listening and Speaking II 

219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1   2(1-2-3) 
 French Reading and Writing I 
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  ภาษาเกาหลี   
 221101  ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
              Korean I 
  221102  ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 
             Korean II 
  221201  ภาษาเกาหลี 3   3(2-2-5) 
             Korean III 
  221202  ภาษาเกาหลี 4   3(2-2-5) 
             Korean IV 
  221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5) 
              Korean Conversation I 
  221301  ภาษาเกาหลี 5   3(2-2-5) 
             Korean V 

 
  ภาษาอินโดนีเซีย   

  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 

 
  ภาษาเวียดนาม   

 778201  ภาษาเวียดนาม 1  3(2-2-5) 
            Vietnamese I 
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 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 

 
  ภาษาเขมร   

 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 

 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ จ่านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : นิสิตของหลักสูตรอ่ืนที่ประสงค์จะเลือกเรียนพม่าศึกษาเป็นวิชาโท จะต้องเรียน

รายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 18 หน่วยกิต 
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218101    ภาษาพม่า 1        3(2-2-5) 
218102    ภาษาพม่า 2       3(2-2-5) 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
218141    การอ่านภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
218251    การเขียนภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

 
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 
   218  หมายถึง สาขาวิชาพม่าศึกษา, ภาษาพม่า 
   219  หมายถึง สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
   221  หมายถึง สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
   229  หมายถึง สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย 

  778    หมายถึง   สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
  780    หมายถึง   สาขาวิชาภาษาเขมร 

   781  หมายถึง กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา 

          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 
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 6  หมายถึง รายวิชาด้านการสังคม วัฒนธรรม 
                                                             หรือเรื่องทั่วไป 

 7  หมายถึง รายวิชาด้านการแปล 
 9  หมายถึง สหกิจศึกษา และวิทยานิพนธ์ 
     ระดับปริญญาตรี 

  เลขหลักร้อย :  ล าดับวิชาในรายวิชาต่าง ๆ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ก่าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละ 

ภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(2-2-5) 
  Fundamental English  
001221    สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า          3(2-2-5) 

   Information Science for Study and Research   
001278    ชีวิตและสุขภาพ           3(2-2-5) 

     Life and Health 
 218101 ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
    Myanmar I     
 218110    สัทศาสตร์ภาษาพม่า 3(2-2-5) 

          Myanmar Phonetics     
      รวม     15 หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 



 24 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาปลาย 

    001201  ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 
                           Thai Language Skills 
   001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 
   Developmental English   

  001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต        3(2-2-5) 
    Fundamental Laws for Quality of Life  

  001281  กีฬาและการออกก่าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)      1(0-2-1) 
   Sports and Exercises (Non- Credit) 
 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 
      รวม       18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

 001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
       English for Academic Purposes 

  001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน          3(2-2-5) 
       Science in Everyday Life 

 218231  การสนทนาภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation II   
 218241  การอ่านภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
   Myanmar Reading II  
 218251  การเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar Writing I    
 xxxxxx  วิชาโท 1 3(X-X-X) 
    Minor Course I  
 781101 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 

  ASEAN Cultural Studies  
      รวม       21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาปลาย 

001224    ศิลปะในชีวิตประจ่าวัน           3(2-2-5) 
     Arts in Daily Life 

001238   การรู้เท่าทันสื่อ            3(2-2-5) 
  Media Literacy   

 205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 
    Communicative English for Specific Purposes 
 218201 ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
   Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  
 218211 วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า 3(2-2-5) 
      Myanmar Syntax 

 218252  การเขียนภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
     Myanmar Writing II    
 xxxxxx  วิชาโท 2 3(X-X-X) 
   Minor Course II 
       รวม       19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 
   205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
      Communicative English for Academic Analysis 
 218361   ประวัติศาสตร์พม่า 3(2-2-5) 
    History of Myanmar  
 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  
 xxxxxx   วิชาโท 3 3(X-X-X) 
  Minor  Course III  
 xxxxxx   วิชาโท 4 3(X-X-X) 
  Minor  Course IV 
 xxxxx  วิชาเลือกเสรี    3(X-X-X) 
    Free Elective 
      รวม       19  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน่าเสนอผลงาน  1(0-2-1) 
      Communicative English for Research Presentation 
 218321  ประวัติวรรณคดีพม่า 3(2-2-5) 
    History of Myanmar Literature  
 218364 เศรษฐกิจและการเมืองพม่า 3(2-2-5) 
   Myanmar Economy and Politics 
 218371 การแปลภาษาพม่า 3(2-2-5) 
   Myanmar Translation   
 218398 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-2-5) 
       Research methodology 
 218xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

    Elective Course  
xxxxxx  วิชาโท 5 3(X-X-X) 

  Minor  Course V  
 xxxxxx  วิชาโท 6 3(X-X-X) 
      Minor Course VI 
      รวม       22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
 218xxx   วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 
    Elective Course  
 218499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  6  หน่วยกิต 
   Undergraduate Thesis 
 xxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
    Free Elective  
     รวม     12  หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 218497  สหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
 หรือ 
   218498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ         6 หน่วยกิต 
                             International Academic or Professional Training 
                                   รวม      6  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

001201          ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
                 Thai  Language  Skills 
     พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
โดยเน้นทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นส่าคัญ 
      The development of language skills in listening, reading, speaking and written 
communication skills with an emphasis on reading and writing is important 
 
001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(2-2-5) 
            Fundamental English 
   พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร
ในปริบทต่าง ๆ 
          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts  
 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา              3(2-2-5) 
       Developmental English 
    พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ 
         Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts 
 
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้า      
เชิงวิชาการ 
              Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing 
and researching 
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001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส่าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การ
สังเคราะห์ และการน่าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการ
ใฝ่หาความรู ้
  The meaning and importance of information, types of information sources, 
approaches, information and communication technology application, 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 
 
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts  in  Daily  Life 
  พื้นฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น  ความหมาย คุณค่าและ ความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์
โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการ
ทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝัง
รสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน่ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน และ
สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ 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. 
 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
   ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น  สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆที่
เกีย่วข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21 
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Studying the laws concerning the quality of student life such as basic  
rights human rights , environmental law, the laws relating to traditional knowledge and laws 
pertaining to the developments towards the 21st Century 
 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จ่าเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุป          

ท่ีเหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพื่อจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่อ
อย่างชาญฉลาดอันจะน่าไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็น
เหยื่อและป้องปรามปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 
  Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret, 
analyze leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with stimuli coming 
through various contemporary media. The aim is focused on nurturing wise media consumers 
in graduates, responsible for one’s own behaviors in society, not victimized and carry out 
preventive measures for the society being as a whole as well. 
 
001278   ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
   Life and Health  

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม  และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกก่าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ   การส่งเสริมสุขภาพจิต  อาหาร
และสุขภาพ ยาและสุขภาพ   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย  อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ   
และโรคระบาด   
  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy 
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; 
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health insurance, 
life insurance. Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents, 
natural disasters and communicable diseases 
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001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 
   บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ  
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ่าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เคมี พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

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 
  ศึกษาการเล่นกีฬา การออกก่าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
 
218101   ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar I  
   ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ค่าศัพท์
พื้นฐาน และค่าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส่าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษา
พม่าได้ในระดับเบื้องต้น  
   Myanmar alphabetical systems in relation to its phonological system. Learn 
basic sentence structures, basic vocabulary and essential affixation. Practice listening, 
speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar language at a 
fundamental level 
 
218102   ภาษาพม่า  2 3(2-2-5) 
   Myanmar  II  
   โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น จ่าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของความเรียงขนาดกลาง 
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   More complex structures of Myanmar language. Learn to distinguish 
differences between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex 
affixation. Practice listening, speaking, reading, and writing skills through given medium-length texts 
 
218110   สัทศาสตร์ภาษาพม่า 3(2-2-5) 
   Myanmar Phonetics  
   เสียงและระบบเสียงในภาษาพม่า ในด้านเสียงพยัญชนะ  เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ 
พยางค์ และโครงสร้างค่า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและอักษรในภาษาพม่า และฝึกการจ่าแนก
เสียง และออกเสียงให้ถูกต้องด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 
   Sounds and the sound system of Myanmar language with an emphasis on 
consonants, vowels, tones, syllables, and word structures. Study the relationship between 
Myanmar sounds and scripts. Practice distinguishing sounds and improve pronunciation 
through recognition, recitation and dictation by using linguistic approaches 
 
218131    การสนทนาภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar Conversation I  
   การสนทนาภาษาพม่า  โดยเน้นรูปประโยค  และศัพท์ส่านวนที่ใช้ในชีวิตประจ่าวัน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 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 
 
218141   การอ่านภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar Reading I  
   ทักษะและความช่านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพื้นฐาน ศึกษาการใช้
ถ้อยค่า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน พร้อมการฝึกสรุปประเด็น 
   Reading skills through basic Myanmar texts at fundamental level. Study 
language usage in terms of statements, idioms, and grammar through reading, making a 
summary 
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218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  
   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม    เพื่อการใช้ภาษาพม่า
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   The relationship between Myanmar language and Myanmar society and 
culture in order to use appropriate levels of Myanmar language for different situations 
 
218211   วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า 3(2-2-5) 
  Myanmar  Syntax  

   โครงสร้างประโยคในภาษาพม่า  ระบบค่า  การสร้างค่า และการเรียงค่าในประโยค 
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 
 
218231   การสนทนาภาษาพม่า  2 3(2-2-5) 
   Myanmar  Conversation  II  
   สนทนาภาษาพม่าในระดับสูงขึ้น โดยเน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่าง  ๆ การให้
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่าเรื่อง อภิปราย ในประเด็นต่างๆ 
   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  
 
218241   การอ่านภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
   Myanmar Reading II  
   ทักษะและความช่านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าขนาดยาว ศึกษาการใช้
ส่านวนโวหารและไวยากรณ์ที่ซับซ้อน พร้อมการสรุปประเด็น    
     Reading skills through long Myanmar texts. Study language usage in terms of 
statements, idioms, and complex grammar, making a summary  
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218251   การเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
  Myanmar Writing I    
   เขียนความเรียงภาษาพม่าเรียนรู้ถ้อยค่าและค่าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษา
เขียนกึ่งรูปแบบ  
   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
จากการฟังหรือความเรียงจากเรื่องที่ก่าหนด 
   Writing Myanmar essays using long and complex sentences in literary style. 
Practice writing summaries from listening and reading selected stories  
 
218301   ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Myanmar for Tourism 
   ภาษาพม่าในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาพม่าส่าหรับมัคคุเทศก์ และเรียนรู้ค่าศัพท์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   Myanmar language for tourism. Learn vocabulary and expressions for tourism 
and related business 
 
218321    ประวัติวรรณคดีพม่า 3(2-2-5) 
  History of Myanmar Literature  
   ประวัติความเป็นมา ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม และเนื้อหาส่าคัญของวรรณคดีพม่า
ในยุคราชวงศ์  ยุคอาณานิคม และยุคเอกราช  เลือกเรื่องที่ดีเด่นมาศึกษา 
   History and socio-cultural background of Myanmar literature. Read excerpts 
from outstanding literary works from monarchy, colonial and independent periods 
 
218361   ประวัติศาสตร์พม่า 3(2-2-5) 
   History  of  Myanmar  
   เหตุการณ์  และการเปลี่ยนแปลงส่าคัญ ๆ ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของพม่า  
เน้นถึงการต่อต้าน หรือรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก  และการน่าประเทศเข้าสู่ยุคใหม่   
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   Crucial historical events and changes related to politics, economies and 
society of Myanmar emphasizing 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  
   ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาและความเชื่อพื้นถิ่นต่อวิถีการด่าเนินชีวิต และโลกทัศน์
ของชาวพม่า โดยเน้นความส่าคัญของสถาบันสงฆ์ พิธีกรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของรัฐ
และประชาชนต่อพุทธศาสนา 
   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   เศรษฐกิจและการเมืองพม่า 3(2-2-5) 
   Myanmar Economy and Politics  
   โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพม่าในอดีตและปัจจุบัน การค้าการลงทุน และการเงิน ศึกษา
ปัญหาส่าคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดถึงการพัฒนาประเทศในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ศึกษาการพัฒนา
และทิศทางทางการเมืองการปกครองอันเกี่ยวเนื่องกับระบบเศรษฐกิจของพม่า 

  Past and present economic systems, trade and investment, financial systems, 
crucial economic problems, and development in agriculture and industry of Myanmar. Study 
also the development and direction of Myanmar politics and administration in relation to the 
economic system 
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218365   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 racial conflicts of ethnic 
groups in Myanmar 
 
218366   สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า 3(2-2-5) 
   Mass Media in Myanmar Society 
   ความเป็นมาของการสื่อสารมวลชนในพม่า ประเภทและบทบาทของสื่อมวลชนใน
ประเทศพม่า โดยเน้นการสื่อสารมวลชนของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสื่อ การควบคุมสื่อของรัฐ และ
ปัญหาด้านการสือ่สารมวลชนในสังคมพม่า 
   Background, types, and roles of mass media in Myanmar. The emphasis will 
be 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 translating Myanmar texts into Thai and 
vice versa. Interpreting in various situations is also emphasized 

 
218398   ระเบียบวิธีวิจัย                         3 (2-2-5) 

Research Methodology 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบวิธีการท่าวิจัย การออกแบบงานวิจัยประเภท

ต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นงานวิจัยในสาขาวิชาของนิสิต การเขียนโครงร่าง และการ
เขียนรายงานการวิจัย 
              The fundamentals of research methodology, quantitative and qualitative 
designs of research in students’ field of study, and the writing of a research proposal as well as 
a research report.  
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218421    วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน 3(2-2-5) 
   Contemporary Myanmar Literature  
   วรรณกรรมพม่าร่วมสมัย  โดยเลือกจากผลงานทีโ่ดดเด่น 
   Myanmar contemporary literature, selected from outstanding works 
     
218461   คติชนพม่า 3(2-2-5) 
   Myanmar Folklore  
   คติชนท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศพม่า 
โดยศึกษาจาก นิทาน ภาษิต ค่าพังเพย ปริศนาค่าทาย การละเล่น และเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น 

   Folklores such as tales, mythology, riddles, proverbs, sayings, games, and 
songs in order to understand the society and culture of different regions in Myanmar 

   
218462   กฎหมายพม่า 3(2-2-5) 
   Myanmar Law  
   กฎหมายท่ีส่าคัญของพม่า อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา ประกาศ ข้อก่าหนด และข้อบังคับต่าง ๆ 

  Myanmar laws, such as constitution law, civil law, commercial law, criminal 
law, martial law, announcements and regulations 

  
218497  สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต  

Co-operative Education 
การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพม่าศึกษา ในสถานประกอบการ หรือ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ท่าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบก่อน
ส่าเร็จการศึกษา ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไม่ต่่ากว่าสี่เดือน    

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. 
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218498             การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6 หน่วยกิต 
                         International Academic or Professional Training 
  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพม่าศึกษา ในสถาบัน 
สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาไม่ต่่ากว่าสาม
เดือน 

        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    วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     6 หน่วยกิต       

Undergraduate Thesis 
              ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจ และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
               Conduct research on a self-selected topic related to students’ field of study, 
approved and supervised by the thesis advisor. 
 
205101     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม    3(3-0-6) 

Intensive English Grammar 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีจ่าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครอบคลุมระดับค่า  

วลี และประโยคในบริบทต่าง ๆ  
  English grammar essential to the undergraduate level’s studies covering levels 
of words, phrases, and sentences in different contexts 
 
205111     การอ่านขั้นพ้ืนฐาน (ภาษาอังกฤษ)    3(2-2-5) 

Basic Reading (English)     
หลักการอ่านขั้นพื้นฐาน รวมถึงการท่านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูล 

จ่าเพาะ การอ่านเร็วแบบหาใจความส่าคัญ การเดาความหมายจากบริบท การหาใจความหลักและ
ข้อความสนับสนุน การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน และการท่าความเข้าใจการถอดความบทอ่าน 
ได้รับประสบการณ์การอ่านบทอ่านหลากหลายประเภท รวมถึงการอ่านหนังสือนอกเวลา  
  Basic reading techniques including predicting, scanning, skimming, guessing 
meaning from contexts, finding main and supporting ideas, drawing inferences, and 
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understanding paraphrases. Experience various kinds of texts including external reading 
materials 
 
205121     การเขียนขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)    3(2-2-5) 
  Basic Writing (English)      

การพัฒนาการเขียนระดับประโยค โดยใช้โครงสร้างชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค  
อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และประโยคผสม ตลอดจนถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนทั้งการเขียน
ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค 

Improving sentence – level writing focusing on writing different types of  
sentences including simple, compound, complex, and compound-complex sentences, 
sentence structure problems counting fragments, comma splices, and run-on sentences 
 
205131     ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)   3(2-2-5) 

Basic Oral Skills (English)       
การออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเน้นเสียงหนักเบาในค่า และในประโยค ฝึกการฟัง 

และการสนทนาอย่างง่าย ๆ 
Oral - aural skills with emphasis on basic stress patterns of words and 

sentences  and practice listening and speaking simple dialogues  
 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค่าศัพท์ ส่านวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Practice 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 
  ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเหน็ เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
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  Practice listening and speaking English 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 
  ฝึกน่าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 
205222      การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ)    3(2-2-5) 
                Paragraph Writing (English)      

การเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเขียน 
ประโยคใจความหลักและประโยคสนับสนุน  โดยใช้ค่าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 

Writing different types of paragraphs for a meaningful communication and  
writing sentences containing main clauses as well as subordinate clauses with proper discourse 
connectors.  
 
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

English Conversation  
การสนทนาในโอกาสต่าง ๆ  ที่มีความยาวและซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ศัพท์และ 

โครงสร้างที่เหมาะสม ฝึกการฟังจับใจความ 
Speaking longer and more complicated dialogues in various situations,  

using appropriate vocabularies and structures.  Students also practice listening 
comprehension 
 
206111  ภาษาจีน 1       3(2-2-5)  
  Chinese I 
  ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟัง เขียน อ่าน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีน
กลางโดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝึกทักษะการเขียน
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ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง  ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้
ตัวและค่าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ่าวันประมาณ 300 ค่า สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีน 

 Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking, listening, writing and 
reading; the Mandarin Chinese pronunciation according to the CHINESE PHONETIC 
ALPHABET (CPA) (PINYIN) system; writing the Chinese characters systematically; knowledge 
of 300 of everyday-life words and expressions; as well as basic conversations with simple 
Chinese grammar. 

 
206112  ภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
  Chinese II 
  ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 เพิ่มปริมาณค่าศัพท์ในชีวิตประจ่าวันอีกประมาณ 400 ค่า  
ฝึกออกเสียงในระดับค่าหลายพยางค์ วลี และระดับประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนระดับ
ประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยค
ภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค่าถามแบบต่าง ๆ  การใช้ค่า
บอกต่าแหน่งแหล่งที่ การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่าง ๆ หน่วยค่าไวยากรณ์ที่แสดงความ
สมบรูณ์ของการกระท่า รวมถึงการฝึกหัดเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 
  Continuously from Chinese I, students learn 400 more of everyday-life words 
and expressions; practice in pronouncing multi-syllable words, phrases and sentences; learn 
the basic grammar to form sentences in various structures which are the “shi” sentence 
structure, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 
sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences, the usage of words 
indicating places, time, date, as well as the usage of helping verbs and morphemes that 
indicate complete actions and practice writing Chinese characters in a more correct and fluent 
manner.  

 
206121  การฟัง-การพูดภาษาจีน 1     3(2-2-5)  
  Chinese Listening and Speaking I 
  ฝึกฟัง และพูดบทสนทนาในชีวิตประจ่าวันอย่างง่าย ๆ โดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน
ถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได ้
  Practicing in listening and speaking basic conversations in everyday life with an 
emphasis on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese. 
 



 44 

206211  ภาษาจีน 3       3(2-2-5) 
Chinese III 

 ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 2 ปริมาณค่าศัพท์ในชีวิตประจ่าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ 
เพิ่มอีกประมาณ 500 ค่า เรียนรู้การใช้ค่าบอกจ่านวนเงินของจีน ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยค่าไวยากรณ์
ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้่าค่าคุณศัพท์พยางค์เด่ียวและสองพยางค์ หน่วยค่าที่
แสดงการด่าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง  หน่วยค่าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้นประสบการณ์ การซ้่า
ค่ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค่าบุพบทต่าง ๆ ที่ส่าคัญรวมทั้ง
ค่าเชื่อมของประโยคซับซ้อน 

 Continuously from Chinese II, students learn 500 more of everyday-life words 
and technical terms and learn the usages of Chinese currency, 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. 
 
206212  ภาษาจีน 4       3(2-2-5) 

Chinese IV 
 ต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีน 3 งานเขียนแบบต่าง ๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ 

วารสาร ความเรียงและเรื่องสั้นระดับง่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในเชิงค่าศัพท์ ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น 
มีปริมาณค่าศัพท์อย่างน้อย 800 ค่า โครงสร้างไวยากรณ์ประโยค “ba” (ประโยคที่ย้ายกรรมจากหลัง
กริยามาไว้หน้ากริยา) การซ้่าค่าของค่าจ่านวนเลข-ค่าลักษณนาม ค่าบุพบทอ่ืน ๆ 
  Continuously from Chinese III, various types of simple written work such as 

newspaper articles, journals, essays and short stores are used to enhance learners’ 

vocabulary and grammatical skills. A total number of 800 words or more are included. The 

structure of “ba” sentence, the reduplication of numeral-measure words and other adverbs is 

also studied. 

206231  การอ่านภาษาจีน 1      3(2-2-5)  
  Chinese Reading I 
  ทักษะทางด้านการอ่าน กลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านความเรียง ซึ่งรวมถึง โฆษณา นิทาน  เรื่อง
สั้น 
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  Practicing in reading skill and its techniques from stories, advertisement 
scripts, tales, short stories and so on. 
 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 
  Japanese  I 
    ตัวอักษรญี่ปุ่น ได้แก่ อักษรฮิรางานะและคาตาคานะส่าหรับการเรียนรู้ศัพท์ประมาณ 
300 ค่า  ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น   โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส่าหรับการแนะน่าตัว
และสนทนาทักทายในชีวิตประจ่าวัน  และวิธีการเขียนและอ่านตัวอักษรคันจิประมาณ 130 ตัว 
   3 types of Japanese characters such as  Hiragana, Katakana and around 130 
Kanji characters including around 300 daily-used vocabularies; practice in pronunciation ; and 
basic structural patterns used to introduce oneself and in daily conversations. 
 
207102   ภาษาญี่ปุ่น  2       3(2-2-5) 
  Japanese  II 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นการผันค่า กริยา 
ค่าคุณศัพท์และค่านามเป็นรูปต่างๆ   ทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ค่าศัพท์ประมาณ 300 ค่า  
เรียนวิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 150 ตัว 
  Basic structural patterns of the Japanese language at a higher level, 
emphasizing on the conjugation of various forms of verbs, adjectives and nouns; strengthening 
of listening, speaking, reading and writing skills; and  additional 300 vocabularies and around 
150 kanji characters. 
 
207201   ภาษาญี่ปุ่น  3        3(2-2-5) 

   Japanese  III 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อน  เรียนรู้การใช้ค่าศัพท์เพิ่มอีกประมาณ 500 ค่า  
พร้อมกับฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้านที่สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการสนทนากับชาวญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ่าวันได้  เรียนวิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 160 ตัว 
  Complex structural patterns of the Japanese language; practice in the four 
language skills which can be applied in daily conversation with Japanese people; and  
additional 500 vocabularies and  around 160 kanji characters. 
. 
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207202   ภาษาญี่ปุ่น  4        3(2-2-5) 
  Japanese  IV 
    โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  การใช้ภาษาสุภาพ (Keigo) และเรียนรู้
ค่าศัพท์เพิ่มประมาณ 500 ค่า   ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ่าวันและสามารถ
สนทนาโต้ตอบได ้ และยังเรียนวิธีการเขียนและการอ่านตัวอักษรคันจิเพิ่มประมาณ 120 ตัว 
  More complex structural patterns of the Japanese language;  how to use polite 
forms (Keigo) and strengthening of listening and speaking skills in order to engage in  a 
conversation in daily life;  and  120 kanji characters. 
 
207231   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1      3(2-2-5) 
  Japanese  Conversation  I 
    ฝึกและทดลองใช้ทักษะการสนทนาด้านต่างๆ ได้แก่ การตอบรับการสนทนา การยืนยัน 
การถามซ้่า การแสดงท่าทีลังเลที่จะพูดบางอย่าง เพื่อให้นิสิตสามารถสนทนาเรื่องราวทั่วไปใน
ชีวิตประจ่าวันขั้นพื้นฐานได้ 
  Practice  in various aspects of Japanese conversation skills such as  how to 
respond, how to confirm, how to ask  back and how to express your hesitation in saying 
something, in order to have a basic conversation in daily life. 
 
207232   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2      3(2-2-5) 
  Japanese  Conversation  II 
    ฝึกการใช้ส่านวนใหม่ๆด้านทักษะการสนทนา ได้แก่ การตอบรับการสนทนา การยืนยัน 
การถามซ้่ารวมทั้งการเปลี่ยนส่านวนพูดโดยยังคงความหมายของประโยคเดิม  ฝึกการซักถามและ
ด่าเนินการสนทนากับคู่สนทนา  ส่าหรับอธิบายอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวได้ 
  Practice in new expressions emphasizing on  the speaking skill such as how to 
respond, how to confirm, how to ask back, how to paraphrase and so on including how to ask 
questions and carry on a conversation to explain and express an opinion about one’s 
surrounding. 
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208111   การพูดในที่ชุมชน (ภาษาไทย)       3(2-2-5)  
 Public Speaking (Thai) 
  ทฤษฎีการพูดในที่ชุมชน  หลักการและรูปแบบการพูดในที่ชุมชน  ทั้งแบบพิธีการและ
แบบไม่เป็นพิธีการ  การควบคุมน้่าเสียง  การใช้ถ้อยค่าส่านวนและอวัจนภาษาให้เหมาะสม  รวมถึง
องค์ประกอบที่ท่าให้การพูดมีประสิทธิภาพ 
  Theories, principles and patterns of formal and informal public speaking; voice 
controlling; proper use of words, expressions, idioms, and body language; and components for 
effective speaking 
 
208112 การอ่านเชิงวิชาการ (ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 Academic  Reading (Thai) 
                        ลักษณะ  รูปแบบ  องค์ประกอบ  ประเภทของผลงานวิชาการ  ทั้งที่น่าเสนอในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ได้แก่  ต่ารา  บทความ  รายงานวิจัย  และข้อเขียนต่างๆ  อ่านจับ
ใจความ      สรุปความ  วิเคราะห์  ตีความและสังเคราะห์  เพื่อเป็นข้อมูลส่าหรับการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ 
                       Characteristics, patterns, components, and types of academic documents in 
electronic and printed formats including textbooks, articles, research reports, and other 
documents; reading for ideas, summarizing, analyzing, interpreting, and synthesizing for further 
academic search 
 
208113     ศิลปะการเขียน (ภาษาไทย)      3(2-2-5) 
 The Art of Creative Writing (Thai) 
  หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  
และสร้างงานเขียนประเภทต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Principles and  strategies  of Thai writing, analyzing samples of written  works  
terms of styles, techniques, and patterns, and  writing  different  types of  works  to  develop  
effective  writing  sklls 
 
208251    การสรุปความ (ภาษาไทย)     3(2-2-5) 
 Summarization (Thai)  
  วิธีการสรุปความจากสารประเภทให้ความรู้  สารโน้มน้าวใจ  สารจรรโลงใจ  ทั้งจากการ
อ่านและการฟัง  สรุปความแล้วน่าเสนอในรูปการพูดและการเขียนที่กระชับ  สละสลวยและได้ใจความ 
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  Principles in summarizing knowledgeable, persuasive and appreciative 
messages from reading and listening and presenting the summary both orally and in writing, 
using succinct, properly-stylized, and informative language 
 
208252   การอ่านเชิงวิจารณ์ (ภาษาไทย)    3(2-2-5) 
 Critical  Reading  (Thai) 
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจากตัว
บทและจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่าง ๆ  
ตลอดจนน่าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
 Principles in literary criticism. interpreting  the  text  by  means  of  close-reading  
and  contextual  analysis.  analyzing and evaluating  literary  works  and  delivering  the  criticism  
both  orally  and  in  writing  
 
208253 ปัญหาการใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
 Problems  of  Thai  Usage 
  หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทย
ในปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays, including a practice in 
analyzing and solving problems in language usages 
 
219101  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1     3(2-2-5) 

  Elementary French I 
 ภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

เพื่อใช้ในชีวิตประจ่าวัน ฝึกการออกเสียงและไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น 
French language for beginners. Practice skills in listening, speaking,  

reading, and writing with and emphasis on everyday communicative skills, pronunciation and 
elementary French grammar study. 
 
219102  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 2     3(2-2-5) 

  Elementary French II 
 การใช้ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ้นทุกทักษะ เน้นภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์

ต่าง ๆ 
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French usage in all advanced skills with an emphasis on everyday 
communicative skills in a variety of situations. 
 
219103  ภาษาฝร่ังเศส 1       3(1-4-4) 

French I 
 ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ  การ

เขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using French with a 

study of grammar focusing on the structure of simple sentences. 
 
219104  ภาษาฝร่ังเศส 2       3(1-4-4) 

French II 
  ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้น
การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 Practice in French for communication using more complex sentence structures 
focusing on using language in a variety of situations. 
 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1     2(1-2-3) 

French Listening and Speaking I 
  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ่าวัน  

 Development of listening and speaking skills in various situations of everyday  
life.  

 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2     2(1-2-3) 

French Listening and Speaking II 
 พัฒนาทักษะในการสื่อสารจากการฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปและการแสดงความคิดเห็น

จากสื่อต่าง ๆ 
 Development of communicative skills in listening, retelling, summarizing and 

expressing opinions about stimuli presented through various instructional media.  
 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    2(1-2-3) 

 French Reading and Writing I 
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หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างและตีความหมายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส่าคัญฝึกการเขียนจดหมายและเรียงความ
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.  
 
221101           ภาษาเกาหลี 1                                                            3(2-2-5) 

   Korean  I 
 อักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพื้นฐานค่าศัพท์พื้นฐาน และค่า
แสดงวิภัติปัจจัยที่ส่าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้นได้   
             Korean characters related to the phonological system ; basic sentence 
structures ; and basic vocabulary and essential affixation. Practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level.  
 
221102          ภาษาเกาหลี 2                                                            3(2-2-5) 
                    Korean  II 
  ฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ่าวัน ตาม
โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค่าศัพท์ที่ก่าหนดให้ 
   Practice in Korean sentences  communicated in everyday life situations by 
following sentence patterns, grammar, and vocabulary given. 
 
221201          ภาษาเกาหลี 3                                                           3(2-2-5) 
             Korean III 
        โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค่ากริยาตาม
กาลและเทศะ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารในสถาณการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  
  Korean complicated grammar and sentence structure with concentration on 
verb transformation principles according to tenses and contraposition in order to be used in 
communication correctly and appropriately in several situations.  
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221202         ภาษาเกาหลี 4                          3(2-2-5) 
  Korean  IV 
 ส่านวน โวหารภาษาเกาหลีที่ยากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส่านวนโวหารดังกล่าว
เพื่อสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 Korean expressions with complicated structures and practice using such  
expressions to communicate with the others naturally.  
 
221231   การสนทนาภาษาเกาหลี 1     3(2-2-5) 
  Korean Conversation I 
   ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว การตอบค่าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค่าศัพท์ที่ก่าหนดให้หรือนอกเหนือจากน้ัน 
  Practice in Korean speaking skill through simple presentations such as self- 
introduction or surrounding explanation, answering questions, and sharing information or idea 
with the others in several situations by using determined sentence patterns, grammar, and 
vocabulary or others.  
 
221301  ภาษาเกาหลี 5       3(2-2-5) 
 Korean V 
 ส่านวนโวหารและไวยากรณ์ที่ยากและซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนโดยใช้สื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจ่าวัน เรียนรู้ค่าศัพท์ใหม่จากสื่อต่าง ๆ และสามารถน่าค่าศัพท์
เหล่านั้นไปใช้เพื่อสื่อสารได้ 
 Complicated expressions and grammar of the Korean language at the higher 
level.  Improve four language skills by using all daily life media. Learn new vocabularies 
through media and use them to communicate with the others 
 
229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1              3(2-2-5) 

Indonesian  I 
ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย  ได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่านและ  

การเขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using Indonesian 

with a study of grammar focusing on the structure of simple sentences. 
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229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian II 
 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ทักษะเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 

เน้นการใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 
 A continuation of Indonesian I with practice of four skills in using Indonesian for 

communication using more complex sentence structures focusing on using language in a 
variety of contexts and situations. 
 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1     3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking I 
  พัฒนาทักษะในการฟัง  และการพูดสนทนาในชีวิตประจ่าวัน  การพูดโต้ตอบเพื่อเสนอ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation with 
discussion to present and exchange ideas. 
 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Reading I 
            เสริมสร้างทักษะและความช่านาญในการอ่านความเรียงภาษา อินโดนี เซียใน
ระดับพื้นฐาน ศึกษาการใช้ถ้อยค่า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน  
            Improve the reading skills by reading basic Indonesian text. Study language 
usages in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Writing I 
            ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสั้น เรียนรู้ถ้อยค่าและค่าทางไวยากรณ์ใน
รูปแบบของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหัวข้อต่าง ๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
            Practice writing short essays in Indonesian. Learn to use lexical and 
grammatical words used in colloquial Indonesian writing in  a variety of topics e.g. social  
politics economics and culture. 
 
 



 53 

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 
Language, Society and Culture of Indonesia 

           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการใช้ภาษา
อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง หรือ
สื่ออ่ืน ๆ  
  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 

ระบบเสียงภาษาเวียดนาม โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องเรียนรู้ระบบตัวอักษร และ 
ค่าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ่าวัน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามใน
ระดับวลีและประโยค รวมทั้งไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  

Vietnamese sound system, with emphasis on correct pronunciation; 
Vietnamese alphabets; and basic vocabulary for everyday life. Practice in listening, speaking, 
reading and writing basic Vietnamese which includes certain fundamental grammatical rules 
involved.   
 
778202  ภาษาเวียดนาม 2      3(2-2-5) 
  Vietnamese II 

ไวยากรณ์ของภาษาเวียดนามในระดับที่ซับซ้อนขึ้น ฝึก การสนทนาเบื้องต้น การอ่านและ
เขียนในระดับย่อหน้า 

More complicated Vietnamese grammar and  practice in basic conversation, 
reading and writing short paragraphs.  

 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 

 ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การพรรณนาความ การเล่าเรื่อง การชี้แนะ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ่าวันและในกระแส
สังคมปัจจุบัน 
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Practice in dialogues for various conversational  purposes: descriptive, 
narrative, instructional and exchanging opinions, as used in daily activities and current affairs. 

 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

 ฝึกการอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดจากเรื่องสั้นและ 
นวนิยายเวียดนาม และบทความทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

Practice in complicate reading skill such as reading Vietnamese newspapers, 
excerpts from Vietnamese short stories and novels, and articles on social and cultural. 

 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 

 ฝึกเขียนตามแบบแผนไวยากรณ์ ในประเด็นที่ส่าคัญ ๆ โดยเน้นวิธีการเขียนแบบ
พรรณนาและอธิบาย 

Practice in some important points of modern Vietnamese grammar used in 
simple work-related writing, focusing on expressions and explanations. 
 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ     3(3-0-6) 
  Vietnamese for Specific Purpose 
  ประเพณีปฏิบัติและการใช้ภาษาในกิจต่าง ๆ โดยเน้นด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การ
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนการสื่อสารอ่ืน ๆ  โดยเน้นการ ฝึกฝนการใช้ ศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส่าหรับการใช้
งานด้านต่าง ๆ 

Vietnamese protocol in various specific purposes, focusing on Vietnamese 
language for business, tourism, newspaper, as well as other ways of communication. Practice 
in using specific terms and expressions for various applications. 
 
780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
  Cambodian I 
  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่าง  ๆ  ใน
ชีวิตประจ่าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่าย ๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ต้ัง 
ภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา  
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  Articulation of consonants and vowels  in the Cambodian sound system; a set 
of vocabulary in daily life; greeting and simple short conversations, writing of Cambodian 
autography; and general information about Cambodian location, geography, society and 
culture. 
 
780102  ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
  Cambodian II 
  ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปที่มักใช้ในชีวิตประจ่าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่อง  
ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพื้นฐาน การเขียนประโยคง่าย ๆ และความรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเขมร 
  A wider set of vocabulary in general usage, daily-life conversations, reading 
skill in Cambodian general affairs, basic sentential grammatical structures, writing skill in 
simple sentences, and knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Listening and Speaking 
  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ่าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน 
ถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได ้
  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 และบทอ่านอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ
ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความสั้น ๆ  
  Reading skill in journals, newspapers, and other interesting texts, sentential  
and discourse grammatical structures, and writing of short paragraphs.  
 
7800311  การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส่านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนการอภิปรายแสดงเหตุและผล  
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  Conversation participation, asking for various information, idiom usage, 
expressing of opinions/ ideas, and rational discussions. 
 
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. 
 
781101   วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 

ASEAN Cultural Studies  
  ศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในบริบทโลก โดยเน้น
ความส่าคัญเชิงพหุลักษณ์และความหลากหลายทางภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ประเพณี ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ตลอดจนเรียนรู้ในประเด็น
ส่าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน 
  To study the dynamics of ASEAN community in the world contexts, 
concentrating on pluralities and diversities in language, literature, philosophy, religion, art and 
culture, belief, tradition, history, environment ,and politics ,with the awareness of significant 
impacts on the states and civil societies in this region.  
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

2527 
2525 

9 12 

2* นายวิจิตร  คริเสถียร อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ.  เกียรตินิยม 

ภาษาศาสตร์ 
พม่าศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

 2555 
2549 

9 12 

3 นายวทัญญู  ฟักทอง อาจารย์ อ.ม. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม 

ประวติัศาสตร์ศึกษา
พม่าศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2554 
2548 

9 12 

4 Mr.Hsoung Oo อาจารย์ LL.M. 
LL.B. 

Law 
Law 

Rangon  University 
Rangon  University 

Myanmar 
Myanmar 

2544 
2541 

9 12 

5 Miss Sandar Aye อาจารย์ M.A. 
B.A. 

History 
History 

Dagon University 
Dagon University 

Myanmar 
Myanmar 

2549 
2546 

12 12 

หมายเหตุ : * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภาษาพม่า (ตามค่าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 1391/2548)  (ดูหน้า 118) 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอน 
สถาบัน ประเทศ พ.ศ. ปัจจุบัน เมื่อเปิด

หลักสูตร
นี ้

1 นายวิรัช  นิยมธรรม *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  
กศ.บ.  

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มศว.พิษณุโลก 

ไทย 
ไทย 

2528 
2525 

9 12 

2 นางอรนุช นิยมธรรม  **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

2527 
2525 

9 12 

3 นายวิจิตร  คริเสถียร อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ.  เกียรตินิยม 

ภาษาศาสตร์ 
พม่าศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2555 
2549 

9 12 

4 นายวทัญญู  ฟักทอง อาจารย์ อ.ม. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม 

ประวัติศาสตร์ศึกษา
พม่าศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2554 
2548 

9 12 

5 Mr.Hsoung Oo อาจารย์ LL.M. 
LL.B. 

Law 
Law 

Rangon  University 
Rangon  University 

Myanmar 
Myanmar 

2544 
2541 

9 12 

6 Miss Sandar Aye อาจารย์ M.A. 
B.A. 

History 
History 

Dagon University 
Dagon University 

Myanmar 
Myanmar 

2549 
2546 

12 12 

หมายเหตุ :  *มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการด้านภาษาพม่า (ดูหน้า 118 ) **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภาษาพม่า (ตามค่าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร  
                     ท่ี 1391/2548)  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(สหกิจศึกษา/การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน     
    ต่างประเทศ) 
 นิสิตปีที่ 4 จะมีประสบการณ์ภาคสนามอย่างเป็นทางการ โดยเรียนรู้จากรายวิชาสหกิจศึกษา / 
การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ซึ่งนิสิตจะปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในสถานฝึกงานที่ต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกับภาษา และ/หรือความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมพม่า 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

    การฝึกงาน/สหกิจศึกษาเป็นการเตรียมนิสิตให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อน่าความรู้ที่เรียนมาไปใช้งาน พร้อมกับฝึกความรับผิดชอบต่องานและตนเอง การมีวินัย 
ความอดกลั้นอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการท่างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ก่าหนดไว้ ดังต่อไปนี้   คือ นิสิตมีความส่านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีความรู้และความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เพิ่มพูนขึ้น  สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามความเหมาะสม  
ตลอดจนสามารถน่าความรู้จากวิชาเอกไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 ช่วงเวลา   
              ชั้นปทีี่ 4  ในภาคการศึกษาปลาย 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสหกิจศึกษา จะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ หรือ 4  
เดือน ส่วนในรายวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ จะต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา  12 
สัปดาห์ หรือ  3  เดือนในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาหรือสังคมวัฒนธรรม
พม่า โดยคณะฯจะแต่งต้ังอาจารย์นิเทศ ก่ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต โดยท่างานประสานกับ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ นอกจากนี้หน่วยงาน/สถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานจะจัด
เจ้าหน้าที่ช่วยแนะน่าการท่างานและก่ากับดูแลนิสิตในขณะฝึกปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ ภายหลังการฝึก
ปฏิบัติงานนิสิตต้องน่าเสนองานต่อสาขาวิชา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย(ถ้ามี) 
 ก่าหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     นิสิตปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพม่าศึกษา  โดยได้รับความ

เห็นชอบ และ อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
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    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการท่าวิจัยโดยอาศัยความรู้ที่เรียนมาอย่างเป็นระบบ รู้จักฝึกคิดอย่าง

มีเหตุผล เข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี น่าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเคารพผลงานของ
ผู้อื่น ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ได้ก่าหนดไว้ ดังต่อไปนี ้

5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการงาน 
(2)ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร

และสังคม  
5.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอก 
(2) มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอก และวิชา

โท ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  

5.2.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท่างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ

องค์กรได้เป็นอย่างดี 
5.2.4 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาต้นของการศึกษาในปีสุดท้าย ภายใต้การก่ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   จ่านวน   6   หน่วยกิต   
 5.5 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

การศึกษาและท่าโครงงานในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี มีจุดมุ่งหมายให้นิสิต 
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อท่าการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม อย่างเป็นระบบ 
โดยนิสิตจะได้ศึกษา วิชาระเบียบวิธีวิจัย และ การเขียนรายงานการค้นคว้า ในชั้นปีที่ 3 เป็นความรู้
พื้นฐานก่อนจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาต้นของการศึกษาในปี
สุดท้าย 

ก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี นิสิตต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์มา
ท่ีสาขาวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 
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2 สัปดาห์  เพื่อให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ หากนิสิตมีความประสงค์จะเลือกที่ปรึกษาเอง ต้อง
ทาบทามที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน   

สาขาวิชาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  
หลังจากได้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นทางการแล้ว ให้นิสิตจัดท่าแผนการด่าเนินงานเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก่าหนดการพบแต่ละครั้งและการรายงานความก้าวหน้า  นิสิตท่าโครงงานให้
เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียน  เมื่อท่าโครงงานเสร็จสิ้นแล้ว นิสิต
น่าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าด้วยวาจาต่อสาขาวิชาในสัปดาห์ที่ 15 นิสิตส่งตัวเล่มรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให ้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. การน่าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีด้วยวาจา ร้อยละ 20 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1.1 มีทักษะภาษาพม่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรมพม่า และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสังคม 

1. เปิดสอนรายวิชาพัฒนาทักษะภาษา 
ควบคู่กับรายวิชาด้านสังคมวัฒนธรรม 

2. วิชาการสนทนาและการเขียนภาษา
พม่า มีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนหลัก 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาส
ศึกษาชุมชนหรือฝึกงานในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาพม่า 

1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้น และจัดเก็บข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม 
 

1. มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้น จัดเก็บ และ น าเสนอ
งาน   

1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  1.    มีรายวิชาฝึกงานและกิจกรรมท่ีให้นิสิต  
ได้ปฏิบัติงานด้วยตนเองในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย 
เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบกติกา

เกี่ยวกับระเบียบรายวิชา และ

การสอบ และให้ผู้เรียนถือ

ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียน 

และความมีวินัย 

2.1.2 มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และการงาน 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ท า

อย่างสม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพของชิ้นงานที่ท า 

และความสม่ าเสมอในการส่งงาน 
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2.1.3.มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
สังคมที่มีคุณธรรมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มหรือ

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียนในงานหรือกิจกรรม

ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2  ด้านความรู้ (ผู้ที่จบหลักสูตรน้ีจะมีความช านาญในวิชาเอกและมีความรู้ในรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.2.1 มีความรอบรู้ในภาษาและ
วัฒนธรรมวิชาเอกและรอบรู้ใน
วิชาโท 


ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

เน้นด้านภาษาและวัฒนธรรมใน

รายวิชาเอกหรือองค์ความรู้ใน

วิชาโท 

ผู้สอนวัดผลจากการทดสอบใน

รูปแบบต่างๆ  

2.2.2  มีความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ทางภาษา
ที่เรียนกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียน

ฝึกบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับ

ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงาน

ของนิสิต 

2.2.3 มีความรู้และ
ความสามารถพัฒนาความรู้
ด้านภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกและความรู้ในวิชาโทให้
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมด้านภาษา 

วัฒนธรรมและความรู้วิชาโทท่ี

เกี่ยวข้อง 

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

2.2.4 ตระหนักในธรรมเนียม

ปฏิบัติในวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาที่เรียน และตระหนักในกฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการท่ี

เกี่ยวข้องกับเจ้าของภาษา 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ที่เรียน และกฎหรือระเบียบของ

สังคมนั้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ประเมินจากผลการทดสอบใน

รูปแบบต่างๆ 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.3.1 รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริง

จากแหล่งที่หลากหลาย รู้จัก

ประเมินข้อมูลที่ได้ และสามารถ

น าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ใน

การท างาน 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้

มีโอกาสแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง

ต่างๆ และให้ผู้เรียนรู้จักคัดสรร

ข้อมูล และน าข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ 

ประเมินจากคุณภาพผลงานของ

ผู้เรียน 

2.3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพได้ 

ผู้สอนมอบหมายงานที่เน้นให้

ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาในสถานการณ์วิชาการ

หรือวิชาชีพต่าง ๆ  

ประเมินจากงานที่ผู้เรียน

น าเสนอ 

2.3.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้

มีโอกาสทดลองใช้ความรู้ที่

ผู้เรียนม ี

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน

ของผู้เรียน  

 

2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม ประเมินจากผลงานหรือ

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

2.4.2  สามารถแก้ปัญหาใน

สถานการณ์เฉพาะหน้าที่

- ผู้สอนใช้กลวิธีในการสอนที่ฝึก

ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาใน

ประเมินจากพฤติกรรมของ

ผู้เรียน หรือผลงานของผู้เรียน 
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เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่

ของตนในฐานะที่เป็นสมาชิก

ของกลุ่มหรือหน่วยงาน 

สถานการณ์เฉพาะหน้า 

- ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมหรือ

มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก

แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ

หน้า 

2.4.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนากลุ่มหรือหน่วยงาน

ตามบริบทท่ีเป็นจริง 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียน

มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลุ่มหรือ

หน่วยงาน 

ประเมินจากคุณภาพผลงานของ

ผู้เรียน 

2.4.4 มีความรับผิดชอบในการ

พัฒนาตนเองทั้งทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

ผู้สอนมอบหมายงานหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความรับผิดชอบในการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินจากพฤติกรรมของ

ผู้เรียน หรือผลงานหรือกิจกรรม

ของผู้เรียน 

 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

2.5.1 สามารถใช้ภาษาที่เรียนใน
การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนมอบหมายงานและให้

ผู้เรียนน าเสนองาน  

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียน

น าเสนอ 

2.5.2 สามารถเลือกและ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า

และในการเสนอแนวทางในการ

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้

ข้อมูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร์

ในการศึกษาค้นคว้าหรือน ามา

เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา

และเสนอแนวทางในการ

ประเมินจากข้อมูลการใช้

ประโยชน์ทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ในผลงานของผู้เรียน 
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แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม แก้ปัญหา 

2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ประเมินจากคุณภาพของผลงาน 

2.5.4 สามารถสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาท่ี

เรียนในการสื่อสารหรือน าเสนอ 

ประเมินจากประสิทธิภาพของ

ทักษะภาษาที่ผู้เรียนใช้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
    3. 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ความรับผิดชอบหลัก                    

   ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินชีวติ 

1.2 มีจิตสาธารณะ 
 

2.  ความรู้ 
2.1 รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต 
2.2 รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 
2.3 รู้เท่าทันกันต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และการปกครอง 
2.4 ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา วิถชีีวติสังคมไทย อาเซียน  สังคมโลก 
2.5 ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการด าเนินชวีิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม จักรวาล 
2.6 เรียนรู้สถานการณ์  ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเขา้ใจมนษุย์ เข้าใจธรรมชาต ิ

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถแยกแยะวเิคราะห์บนหลักการของเหตุผล 
3.2 มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์
3.3 มีการสร้างนวตักรรม 
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3.4 สร้างนิสิตใหม้ีความสุขทัง้กายและจิตใจตามหลักศาสนา 
3.5 มุ่งศกึษาตลอดชวีิต 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสงัคม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
5.2 วิเคราะห ์สังเคราะห์ สรุปประเดน็เนื้อหาเพื่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
5.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร ์พูด เขียน และปฎิสัมพันธ์ 

 
6. ด้านทักษะพิสัย 

6.1 ฝึกฝนการใช้รา่งกายเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ 
6.2 มีบุคลิกภาพเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
6.3 มีพฤติกรรมการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ 
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              ผลการเรียนรู้ 

 

 

หมวดวิชา 

ศึกษาทัว่ไป  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

1.กลุ่มวชิาภาษา                        
001201 ทักษะภาษาไทย                  
001211 ภาษาอังกฤษ     
พื้นฐาน              

001211ภาษาองักฤษ 
พัฒนา                

001213 ภาษาอังกฤษเชงิ 
วิชาการ               

2.กลุ่มวชิามนษุยศาสตร์                      

001221 สารสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษาค้นควา้                  

  001224  ศิลปะใน
ชีวิตประจ าวัน                  
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1. คุณธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

3.กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                      

  001232 กฎหมาย
พื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีิต                 

  001238 การรู้เทา่ทันส่ือ               

4.กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์                      

  001278 ชวีิตและสุขภาพ               
  001279 วิทยาศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวัน                   

5.วิชาพลานามัย                      
  001281 กีฬาและออก
ก าลังกาย           
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3. 2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 
   ความรับผิดชอบหลัก                    
   ความรับผิดชอบรอง 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1.1  ซื่อสัตย์ สุจริต และมวีินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององคก์รและสังคม 
1.2 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และการงาน 
1.3.มีจติส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

2.  ด้านความรู ้ 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษาและวฒันธรรมวิชาเอกและรอบรู้ในวิชาโทที่เรียน 
2.2  มีความรูค้วามสามารถในการบูรณาการความรู้ทางภาษาทีเ่รียนกับศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2.3 มีความรู้และความสามารถพฒันาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอกและความรูใ้นวชิาโทให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 
2.4 ตระหนักในธรรมเนยีมปฏิบัตใินวัฒนธรรมของเจา้ของภาษาที่เรียน และตระหนักในกฎ ระเบียบ หรือมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับเจา้ของภาษา 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 รู้จักแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งที่หลากหลาย รู้จกัประเมินขอ้มูลท่ีได้ และสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชนใ์นการท างาน 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และแกป้ัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 
3.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนษุยสัมพันธด์ี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเขา้กับวัฒนธรรมขององค์กรไดเ้ป็นอย่างดี 
4.2  สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นสมาชกิของกลุ่มหรือหน่วยงาน 
4.3 มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรคเ์พือ่พัฒนากลุ่มหรือหน่วยงานตามบริบทที่เป็นจริง 
4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองทั้งทางดา้นวชิาการและวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาที่เรยีนในการฟัง การพดู การอา่น การเขียน และการสรุปประเด็นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถเลือกและประยุกตใ์ช้ข้อมูลทางสถิติหรือคณติศาสตรใ์นการศึกษาค้นควา้และในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษาค้นคว้า 
5.4 สามารถส่ือสารข้ามวฒันธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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            3.2.1  วิชาบังคับ 
 

 

          หมายเหตุ: รายวิชาที่ไม่ใช่รหัส 218xxx ได้เทียบผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชานี้แล้ว 
 
 
 
 
 

                   ผลการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ฯ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์

ฯ 

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

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
             เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

              

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

             เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
              

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

             เพื่อการน าเสนอผลงาน 
              

781101 วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                   
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       3.2.2  วิชาเอก 
 3.2.2.1  วชิาเอกบังคับ 

                   
                            ผลการเรียนรู้ 

 
รายวิชา 

1.  คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

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

218101  ภาษาพม่า 1                   

218102  ภาษาพม่า 2                   

218110  สัทศาสตร์ภาษาพม่า                   

218131  การสนทนาภาษาพม่า 1                   

218141  การอ่านภาษาพม่า 1                   

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและ วัฒนธรรม                   

218211  วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า                   

218231  การสนทนาภาษาพม่า 2                   

218241  การอ่านภาษาพม่า 2                   

218251  การเขียนภาษาพม่า 1                   

 1.  คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 
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                   ผลการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

 

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

218252  การเขียนภาษาพม่า 2                   

218321  ประวัติวรรณคดีพม่า                   

218361  ประวัติศาสตร์พม่า                   

218362  สังคม วัฒนธรรมและ 
              สิ่งแวดล้อมของพม่า 

                  

218363  พุทธศาสนา ความเชื่อ  
             และโลกทัศน์พม่า 

                  

218364  เศรษฐกิจและการเมืองพม่า                   

218371  การแปลภาษาพม่า                   

218398  ระเบียบวิธีวิจัย                   

218497  สหกิจศึกษา                   

218498  การฝึกอบรมหรือฝึกงาน 
             ในต่างประเทศ 

                  

218499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                   
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 3.2.2.2  วชิาเอกเลอืก 

 
                   ผลการเรียนรู้ 

 
รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

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

218301  ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว                   

218365  สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม 
             ชาติพันธุ์ในพม่า 

                  

218366  สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า                   

218421  วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน                   

218461  คติชนพม่า                   

218462  กฎหมายพม่า                   
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 3.2.3 วิชาโท 

 
                             ผลการเรียนรู้ 

 
รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

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

ภาษาอังกฤษ                   

205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม                   

205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน   
                

205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน                   

205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน                   

205222  การเขียนย่อหน้า                   

205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ                   

ภาษาจีน                   
206111 ภาษาจีน 1                  

206112 ภาษาจีน 2                  

206121 การฟัง-การพูดภาษาจีน 1      
       

   


206211 ภาษาจีน 3                  

206212 ภาษาจีน 4                  
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                      ผลการเรียนรู้ 

 
รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

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

206231 การอ่านภาษาจีน 1                 


ภาษาญี่ปุ่น                   
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1                   

207102  ภาษาญี่ปุ่น 2                   

207201  ภาษาญี่ปุ่น  3                     

207202  ภาษาญี่ปุ่น  4                     

207231  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  1                   

207232  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น  2                     

ภาษาไทย                   
208111 พูดในที่ชุมชน (ภาษาไทย)                             
208112 การอ่านเชิงวิชาการ(ภาษาไทย)                   
208113  ศิลปะการเขียน (ภาษาไทย)                   
208251  การสรุปความ (ภาษาไทย)                   
208252 การอ่านเชิงวิจารณ์ (ภาษาไทย)                   
208253 ปัญหาการใช้ภาษาไทย                   
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                                   ผลการเรียนรู้ 

 
รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

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

ภาษาฝร่ังเศส                   
219101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1                    

219102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2                    

219103 ภาษาฝรั่งเศส 1                   

219104 ภาษาฝรั่งเศส 2                   

219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1                   

219222 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2                   

ภาษาเกาหลี                   

221101 ภาษาเกาหลี 1                                                                              

221102 ภาษาเกาหลี 2                                                                                

221201 ภาษาเกาหลี 3                                                                             

221202 ภาษาเกาหลี 4                                                        
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                                    ผลการเรียนรู้ 
 
รายวิชา 

 
 

1.  คุณธรรม 
 

 
 

2. ความรู้ 
 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 

 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

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

221231 การสนทนาภาษาเกาหลี 1                   

221301 ภาษาเกาหลี 5                    

ภาษาอินโดนีเซีย                   

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1          


        

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2                   

229201  การฟัง-การพูดภาษา                             
              อินโดนีเซีย 1 

              
  

  

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                   

229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                   

229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม        
              อินโดนีเซีย 
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                               ผลการเรียนรู้ 

 
รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5.  ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

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

ภาษาเวียดนาม                   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                   

778202  ภาษาเวียดนาม 2                   

778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม                   

778321  การอ่านภาษาเวียดนาม                   

778331  การเขียนภาษาเวียดนาม                   

778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ                   

ภาษาเขมร                   
780101  ภาษาเขมร 1                   

780102  ภาษาเขมร 2                   

780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร                   

780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร                   

780311  การสนทนาภาษาเขมร                   

780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
 เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549”            
(ดูภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า
มี) ในแต่ละภาคการศึกษา 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก 

- รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่
ผ่านมาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อคณะเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้น 

 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินที่ได้มา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี ้
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ  
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 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2549  ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก ก)  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มพีี่เลี้ยงให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ โดยผ่านระบบพี่เลี้ยงที่คณะฯได้จัดท า 
1.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งคณะจัดท าขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย ์
1.3 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ ให้มีความเข้าใจในหลักสูตรที่สอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย/คณะ อาทิ โครงการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการสอน โครงการจัดท าสื่ออิเลคทอนิกส์  

2.1.2 จัดโครงการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ใหอ้าจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตร 
2.2.2 กระตุ้น/ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าแบบเรียน ต าราหรือ วิจัย 
2.2.3 กระตุ้น/ส่งเสริมอาจารย์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม อาทิ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย หรือการเขียนบทความ  
2.2.4 สนบัสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ อาทิ การเข้าร่วมอบรม สัมมนา และการลาศึกษาต่อ  
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตร  
 1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 1.4 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี  
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และ 
อีกส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนานิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1 ส านักหอสมุด  จ านวนหนังสือด้านภาษาและวรรณคดี หนังสือที่เป็นภาษาไทย จ านวน 
12,824 เล่ม หนังสือที่เป็น ภาษาอังกฤษ จ านวน 6,859 เล่ม 
2.2.2 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มีสื่อมัลติมิเดีย (VCD, DVD, VIDEO 

และ Cassette tape) และหนังสือประกอบสื่อการเรียนการสอน, สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  
2.2.3 ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มีหนังสือ เอกสาร สื่อมัลติมีเดีย(VCD, DVD, VIDEO 

และ Cassette tape) เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมพม่า จ านวนมาก และมีหนังสือ
เกีย่วกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตห้ลายรายการ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือวารสาร และสื่อต่างๆไปยังส านักหอสมุด 

ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดซื้อ 
2.3.2 อาจารย์และนิสิตสามารถสั่งซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ได้ โดยใช้เงินรายได้ท่ี

ได้รับจัดสรรจากคณะฯ ผ่านสาขาวิชา  
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะและส านักงานหอสมุดส ารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆจาก

อาจารย์และนิสิต 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1    ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ ศธ. และตามนโยบายของสาขาวิชา 
1.1.2 ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะ และผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตลอดจน
วิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1    อาจารย์ทุกคนสามารถเสนอแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการใน 
            ที่ประชุมสาขาวิชาได้ 
3.2.2 อาจารย์ทุกคนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อแผนจัดการเรียนการสอนและร่วม

พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันในที่ประชุมสาขาวิชา 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษจัดท าได้ 2 วิธีคือ จ้างรายชั่วโมงและจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้  
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ 

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงาน 

ที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
อบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นิสิต 
5.1.1 มีอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต 
5.1.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และแจ้งให้นิสิตทราบ 
5.1.3 คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะท าหน้าที่ที่ปรึกษา กรณีนิสิตมีปัญหาเกินกว่า

ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  
นิสิตสามารถแจ้งอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย

ตามล าดับ        
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 ส ารวจ การได้งานท า/ศึกษาต่อของบัณฑิต เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
6.2  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

หลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 

(56) 

ปีที่ 2 

(57) 

ปีที่ 3 

(58) 

ปีที่ 4 

(59) 

ปีที่ 5 

(60) 

7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การด าเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X  

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศแล้ว) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่าง

น้อย ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.

5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 

(56) 

ปีที่ 2 

(57) 

ปีที่ 3 

(58) 

ปีที่ 4 

(59) 

ปีที่ 5 

(60) 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥25 

 

≥25 

 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X  

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X  

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X  

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

7.13 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากร

จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

100 100 100 100  

7.14 ร้อยละของรายวิชาพื้นฐานที่มี Tutorial  100 100 100 100  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 

(56) 

ปีที่ 2 

(57) 

ปีที่ 3 

(58) 

ปีที่ 4 

(59) 

ปีที่ 5 

(60) 

7.15 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial 100 100 100 100  

7.16 ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรท่ีน าระบบ PDCA 

มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

100 100 100 100  

7.17 ร้อยละของนิสิตที่สอบ ภาษาอังกฤษครั้งแรกผ่านตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥50  

7.18 ร้อยละของนิสิตที่สอบ เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกผ่าน

ตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ≥75  

7.19 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 

ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

    ≥80 

7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 

ก าหนด 

    X 

7.21 มี Tutorial เพื่อเตรียมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพ (กรณีที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 

     

7.22 ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากการสอบ

ครั้งแรก 

     

 
หมายเหตุ: 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 7.14  เป็นของมหาวิทยาลัย และไม่มีในหลักสูตรพม่าศึกษา 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 7.21 และ 7.22 ไม่มีในหลักสูตรพม่าศึกษา  
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เกณฑ์การประเมินหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
 หลักสูตรต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.12 (ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ กก.อ.
ก าหนด)อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา (ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) ทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์ดี
ต้องมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1-7.5 อย่างครบถ้วน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ 7.6 – 
7.12 ที่จะถูกประเมินในแต่ละปีด้วย ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 7.13-7.22 เป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ส่วนตัวบ่งชี้
ที่ 7.19  เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตรที่จะต้องบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด    

 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
ข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 

 1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม/
การสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน  

1.1.3  ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล
การสอบ 

1.1.4  น าผลการเรียนรู้ของนิสิต มาพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะฯ 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากแผนการสอน โดยพิจารณาจาก วิธีการสอน 

กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินจากนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือ การ
สัมภาษณ์ 
2. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
3. ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 
4. ประเมินจากสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน 
5. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวลและน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนกรรมการประจ าสาขาและคณะ 
คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษาและกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่
ได้รับการแต่งตั้งจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท าสรุปปัญหาและแนว
ทางแก้ไข เพื่อน าเสนอในที่ประชุม 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลยันเรศวร 
ว่าด้วย  การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  วา่ดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2545  ให้เกดิความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2533   
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541  โดยมติสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม ครัง้ที่  122 (1/2549) เมื่อวันท่ี 28 
มกราคม 2549 จึงให้ออกข้อบงัคบัไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรยีกวา่ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วา่ดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2549”   
 ข้อ  2 ข้อบังคับนี้ใหใ้ช้บงัคับกับนิสิตทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  
 ข้อ  3  ให้ยกเลกิข้อบังคับมหาวทิยาลัยนเรศวร  ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2545 
บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือประกาศอืน่ใดก าหนดไว้แลว้ในข้อบังคับนี้  หรือซึง่ขัด  หรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ขอ้บังคบันี้แทน 
 ข้อ  4  ในข้อบงัคับนี้  
      “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา่  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
            “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา่  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ข้อ  5 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

5.1 ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึง่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
5.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
5.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5.4 ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแตค่วามผิดที่กระท าโดย    

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
5.5 ไม่เคยถกูคดัชื่อออก หรือถกูไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความ 

ประพฤต ิ
 ข้อ  6 การสอบคดัเลอืก  หรือการคดัเลือกเข้าเปน็นิสติ 

6.1 มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน 
ปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราว ๆ ไป  ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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   6.2       มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเทา่หรือผู้ที่
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเขา้เป็นนิสิตเพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวชิาหน่ึง สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ  หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวชิานั้น ๆ 
 ข้อ  7 การรับโอนนิสติ  หรือนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอืน่  

7.1       มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึง่มหาวิทยาลัย 
รับรอง 

7.2       คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเปน็นิสิตของมหาวิทยาลัย 
7.2.1 มีคุณสมบัตติามทีก่ าหนดไว้ในขอ้ 5 
7.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาทีม่หาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

การศึกษา 
                         7.3   ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดงันี ้

7.3.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถงึมหาวิทยาลัยไม่น้อย 
กว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศกึษาที่ประสงคจ์ะเข้าศึกษา หรือ 

7.3.2 ให้สถานศกึษาเดิมจดัส่งระเบยีนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได้ 
เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

            7.4   มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะหรือ
หน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
                  7.5   การเทียบโอนหน่วยกติและผลการเรียน 

7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวชิาทีเ่รียนมาโดยความเหน็ชอบของคณะ   
หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า และตอ้งมีจ านวนหน่วยกติที่ขอเทยีบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรทีจ่ะขอเทียบโอน  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย  

7.5.2 รายวชิาทีจ่ะเทียบโอนเป็นหนว่ยกิตสะสมจะต้องมเีนื้อหาวิชาอยูใ่นระดับเดียวกัน 
กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย  และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น C 
 ข้อ  8 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
                 8.1      ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเตมิได้  แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัตติามที่ก าหนดไวใ้น 
ข้อ 5 
   8.2   การแสดงความจ านงขอเขา้ศกึษา  ต้องปฏิบัติดังนี ้

8.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยส่งถงึมหาวิทยาลัยไม่น้อย 
กว่าสามสิบวันก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศกึษาที่ประสงคจ์ะเข้าศึกษา 

8.2.2 การรับเขา้ศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าโดยผ่านความเห็นชอบของคณะ  
หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 
   8.3    การเทียบโอนหน่วยกติ 
     8.3.1   การเทียบโอนหน่วยกติให้น าข้อ 7.5  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ  9 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนือ่ง 
   มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 5 หรือมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย  
 ข้อ  10  การรายงานตัวเป็นนิสติ 
    10.1  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัตใิห้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น หรือผู้ที่
ได้รับอนุมัติให้เข้าศกึษาต่อหรือผู้ที่เข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สองจะต้องไปรายงานตัว และเตรียมหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใน วัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   10.2  กรณีนิสิตไม่ไปรายงานตวัตามวนัเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ใหถ้ือว่าสละสิทธิ์การเขา้เป็น
นิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมตัิจากมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป  
   10.3    เมื่อขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตแล้ว  มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิต  โดยทางคณะจะจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหนา้ที่ใหค้ าปรึกษา  แนะน า  ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนก าหนดการศึกษา  
 ข้อ  11 ระบบการจัดการศึกษา 
   11.1 มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา  โดยใหค้ณะ หรือภาควิชาที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบั
สาขาวชิาใด ๆ ให้การศึกษาในสาขาวิชานัน้แกน่ิสิตทั้งมหาวิทยาลัย 
   11.2 สาขาวชิาหน่ึง ๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย    ประกอบด้วยหลายรายวชิา 
   11.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจดัการศึกษา  ระบบทวิภาค  โดยแบง่การจัดการศกึษาออกเป็น 2 
แบบ คือ 

                      11.3.1   แบบ 2 ภาคการศกึษาตอ่ปีการศึกษา เป็นการจัดการศกึษาปกติ  ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาบังคับ  มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกวา่ 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน  ซึง่เป็นภาคการศึกษาไม่
บังคับและใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรยีนของแต่ละรายวิชา ให้มจี านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตาม
ที่ก าหนดไวใ้นภาคการศกึษาปกติของระบบทวิภาค 

                       11.3.2   แบบ 3 ภาคการศกึษาตอ่ปีการศึกษา  ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกวา่ 15   สัปดาห์ต่อ
ภาคการศึกษา      ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหนว่ยกติตามที่ก าหนดไวใ้นภาคการศึกษาปกติของระบบ
ทวิภาค 

   11.4    กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด  ประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อน  เพื่อ
การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนวา่ภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบงัคับดว้ย  
   11.5    มหาวิทยาลัยใช้ระบบหนว่ยกติในการด าเนินการศึกษา  จ านวนหน่วยกติใชแ้สดงถึงปริมาณ
การศึกษาของแต่ละรายวิชา 
   11.6 การคิดหนว่ยกิต 

  11.6.1   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกวา่ 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกตใิห้มีคา่เทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
     11.6.2   รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า30  ชั่วโมงต่อภาคการศกึษา
ปกติใหม้ีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
     11.6.3   การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า   45  ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ   ให้มคี่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
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                        11.6.4   การท าโครงงานหรือกจิกรรมการเรียนอื่นใด   ตามที่ได้รบัมอบหมายทีใ่ชเ้วลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เทา่กับ  1  หน่วยกติ  ระบบทวิภาค 

   11.7    มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  (Prerequisite)  ส าหรับการลงทะเบียนบาง
รายวชิา  โดยนิสิตต้องมีผลการเรยีนระดับ D ขึ้นไป เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรายวิชานั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   11.8 รายวชิาหน่ึง ๆ  มีรหัสรายวชิาและชื่อรายวิชาที่ก ากับไว้  
   11.9 รหัสรายวิชาประกอบดว้ย  
                                11.9.1  เลข  3  ตัวแรก  แสดงถงึ สาขาวชิา 

                         11.9.2  เลขที่ 4  แสดงถงึ  ระดับชั้นปีของการศกึษา 
                            11.9.3  เลขที่ 5  แสดงถงึ  หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 
                                 11.9.4  เลขที่ 6   แสดงถงึ  อนุกรมของรายวชิา 
   11.10   สภาพนิสิต  แบ่งออกได้ดังนี ้
     11.10.1 นิสิตปกติ  ได้แก่  นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้คา่ระดับ 
เฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  
     11.10.2  นิสิตรอพินิจ  ได้แก่  นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสม 
ต่ ากว่า 2.00   
   11.11   การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศกึษาในระบบทวิภาค  แบบ 2 
ภาคการศึกษาต่อปกีารศกึษา  หรือการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปกีารศกึษาส าหรับผลการศึกษา
ภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตผู้น้ัน ลงทะเบียนเรียน  ยกเว้น  ผู้ที่จบการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ข้อ 12  หลักสูตรสาขาวชิา 
    12.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบดว้ย 
     12.1.1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล  
สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อส่ือสารความหมายได้ดี  เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจติใจ มีคณุธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวฒันธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาต ิสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชวีิต และด ารงตน
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่  30  หน่วยกิต 
     12.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา   เป็นกลุ่มรายวิชาแกน  วิชาเฉพาะด้านวชิาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพที่มุง่หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบัติงานได ้โดยให้มีหน่วยกิตรวมดังนี้  
                           12.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี   (4 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติ  หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกวา่ 84 หน่วยกติ 
                           12.1.2.2   หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกวา่ 114 หน่วยกิต 
                           12.1.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกวา่ 6 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกติหมวดวชิา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต 

                         12.1.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ให้มจี านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกวา่ 42 หน่วยกติ 
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     12.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  เป็นรายวชิาทีเ่ปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อให้ผู้เรยีนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนดั   
และความสนใจของผู้เรียนให้ไดม้ากยิ่งขึ้น     โดยให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  
   12.2   หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี)    ใหม้ีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่ 120  
หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศกึษาอยา่งมากไมเ่กิน   8  ปีการศกึษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา  และอย่างมากไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา 
   12.3   หลักสูตรปริญญาตรี   (5 ปี)    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต   
ให้ใชเ้วลาศึกษาอย่างมากไมเ่กิน 10 ปีการศกึษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเตม็เวลา  และอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เตม็เวลา  
              12.4   หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่ 180 หน่วยกิต  ใหใ้ชเ้วลา
ศึกษาอยา่งมากไมเ่กิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรท่ีเรียนไม่เตม็เวลา 
   12.5   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต  
ให้ใชเ้วลาศึกษาอย่างมากไมเ่กิน  4   ปีการศกึษา ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เตม็เวลา  
   12.6   เพื่อให้การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวชิาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวชิา และแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบยีนเรียน
รายวชิาให้สอดคล้องกับหลักสูตร  สาขาวิชา  
 ข้อ  13   การลงทะเบียนเรียน 
     13.1   การลงทะเบยีนเรียน   ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  จะต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
     13.2   การลงทะเบยีนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ด้วยตนเองตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
    13.3    การลงทะเบยีนรายวิชาหลังก าหนด  ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของ 
การขอเพิม่รายวิชา  หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวชิาในภาคการศึกษานั้น  
            13.4   การลงทะเบยีนเรียนจะสมบูรณ์กต็่อเมื่อไดช้ าระคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
    13.5   วิชาใดที่ได้รับอกัษร  I  หรือ  P  นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นซ้ าอกี 
    13.6   การจดัการศึกษาในระบบทวิภาค  แบบ 2 ภาคการศกึษาต่อปกีารศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกติ และสามารถ
ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไมเ่กิน 9 หน่วยกิต  
          การจดัการศึกษาในระบบทวิภาค   แบบ  3  ภาคการศึกษาต่อปกีารศึกษา  นิสิตสามารถ 
ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
                 กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรยีนน้อยกวา่ 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิตส าหรับการจดั
การศึกษาในระบบทวิภาค    แบบ    2   ภาคการศกึษาต่อปีการศกึษา     ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนน้อย
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กว่า 6 หน่วยกติ หรือ มากกวา่ 15 หน่วยกติ ส าหรับการจัดการศกึษาในระบบทวิภาค  แบบ  3  ภาคการศึกษาต่อปี
การศึกษา   ตามวรรคสอง   ให้ยืน่ค าร้องขออนมุัติต่อมหาวิทยาลัย 
          13.7  การลงทะเบยีนที่ผิดเงื่อนไข        ให้ถือวา่การลงทะเบยีนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 
          13.8  นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้ารว่มศกึษารายวิชาใด ๆ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  และคณะ  หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่าที่รายวชิานั้นสังกัดอยูย่ินยอม   และได้ยื่นหลักฐานน้ันต่อ
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  นิสิตจะต้องช าระคา่หน่วยกิตรายวิชานั้นตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้รับ
ผลการเรียนเป็นอกัษร S หรือ U 
    13.9   ภาคการศึกษาปกติใด   หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนดว้ยเหตุใด  ๆ  ก็ตาม จะต้องขอลาพัก
การศึกษาส าหรับภาคการศกึษานั้น  โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพกัการศกึษาต่อคณบดี  และจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมเพื่อ
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบห้าวัน นับจากวันเปดิภาคการศกึษา  หากไมป่ฏิบัติตามดังกลา่ว  ต้อง
พ้นสภาพการเป็นนิสิต  
           13.10   มหาวิทยาลัยอาจอนมุัติให้นิสิตทีพ่้นสภาพนิสิต    กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่   ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร    โดยให้ถือระยะเวลาทีพ่้นสภาพนิสิตนั้น  เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบยีนเปน็นิสิต   รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ไม่อนุมัติใหก้ลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปีนับจากวันท่ีนิสิตผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
              13.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปล่ียนนิสิต  นักศึกษาระหวา่งสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย  มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาอนุมตัิให้นิสิตลงทะเบียนเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการ
ลงทะเบียนเรยีนในมหาวิทยาลัยนเรศวรท้ังหมด หรือบางส่วนได้  หรืออาจพิจารณาอนมุัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปดิสอน
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย ก็ได้ 
 ข้อ  14   การเพิ่มและถอนรายวิชา   
     14.1  การเพิม่รายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปดิภาคการศึกษา  หรือภายใน 1 
สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
     14.2   การถอนรายวชิาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไมเ่กินระยะเวลาร้อยละ 75  ของเวลาเรียน
ของภาคการศกึษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา  การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพิม่รายวชิาจะไม่
ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แตถ่้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพิ่มรายวชิานิสิตจะได้รับอักษร W  
     14.3   ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวชิา    ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
     14.4   การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียของนิสิตที่ยา้ยสาขาวชิา หรือย้ายคณะ ให้น าเอาผลคูณของ
จ านวนหน่วยกติกับคา่ระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสตูรสาขาวิชาที่รับเข้า  ไมว่่าจะเปน็รายวชิาทีเ่ทียบให้
หรือไม่ก็ตาม  รายวชิาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับคา่ระดับขั้นใด จะไม่น ามาค านวณค่า
ระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
     14.5  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหค้ านวณ
ค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่  
 ข้อ  15   การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
     15.1   มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกวา่หน่ึงครัง้ 
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     15.2   นิสิตต้องมเีวลาเรียนแต่ละรายวชิาไม่ต่ ากว่าร้อยละ   80  ของเวลาเรียนท้ังหมด  จึงจะมีสิทธิ์
ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น     ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F หรือ
อักษร U   
     15.3   มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล  นอกจากรายวิชาที่
ก าหนดให้วัดและประเมินผลดว้ยอักษร S และ U 
     15.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตา่ง ๆ ให้ก าหนด ดงันี้ 
     สัญลักษณ ์   ความหมาย         ค่าระดับขั้น 
       A    ดีเยี่ยม  (Excellent)            4.00 
       B+    ดีมาก  (Very  Good)            3.50 

  B    ดี  (Good)             3.00 
  C+    ดีพอใช้  (Fairly  Good)            2.50 

       C    พอใช้  (Fair)             2.00 
      D+    อ่อน  (Poor)             1.50 
       D     อ่อนมาก  (Very Poor)            1.00 
       F    ตก  (Failed)             0.00 
       S    เป็นที่พอใจ  (Satisfactory) 
       U    ไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
        I    การวดัผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
            P    การเรียนการสอนยงัไม่สิ้นสุด  (In  Progress) 
       W    การถอนรายวชิา  (Withdrawn) 
   15.5   ระบบอักษร   S  และ  U    ใชเ้ฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด  และประเมินผลดว้ยอักษร  S  และ  U 
   15.6   อักษร   I  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตไม่สามารถเขา้รับการวัดผลในรายวิชานั้นให้เสร็จ
สมบูรณ์ได้  โดยมีหลักฐานแสดงว่ามเีหตุสุดวิสัยบางประการ  การให้อักษร  I  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
และการอนุมัตจิากคณบดีที่รายวชิานั้นสังกดัอยู่ นิสิตจะต้องด าเนนิการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้
สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับแตว่ันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกลา่ว
มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอกัษร  I  เป็นระดับขั้น  F  หรืออักษร  U 
   15.7  อักษร  P  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวชิานั้นยงัมกีารเรียนการสอนต่อเนื่อง 
อยู่และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศกึษาที่ลงทะเบียนท้ังนี้ใหใ้ชเ้ฉพาะบางรายวชิาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
อักษร  P จะเปล่ียนก็ต่อเมื่อมกีารวัดและประเมินผล  ภายในระยะเวลาไมเ่กินวันสุดท้ายของการสอบไล่ประจ าภาคในสอง
ภาคการศึกษาถดัไปหากพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตามวรรคกอ่นแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอกัษร P เป็นระดับขั้น  F  
หรืออักษร  U 
   15.8   อักษร  W  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงวา่ 
     15.8.1   นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบยีนตามเงื่อนไขการลงทะเบยีน 
     15.8.2   การลงทะเบยีนผิดเงื่อนไขและเปน็โมฆะ 
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     15.8.3   นิสิตถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศึกษานั้น 
     15.8.4   มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวชิาที่ลงทะเบียน 
   15.9   อักษร  S  U  I  P และ  W  จะไม่ถูกน ามาค านวณหาคา่ระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
   15.10   การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณหาคา่ระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
     15.10.1  การนับจ านวนหน่วยกติสะสมเพื่อใหค้รบหลักสูตรให้นบัเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาที่
สอบได้เท่านั้น ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงมากกวา่หน่ึงครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ประเมินวา่สอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
     15.10.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากหนว่ยกติ   และค่าระดับขั้นของ
รายวชิาทัง้หมดที่นิสิตได้ลงทะเบยีนในแต่ละภาคการศึกษา 
     15.10.3  การค านวณค่าระดับขัน้สะสมเฉล่ียให้น าเอาผลคูณ 
ของจ านวนหน่วยกิตกับคา่ระดับขั้นของทุก ๆ  รายวิชาตามข้อ 15.10.1  มารวมกันแล้วหารดว้ยจ านวนหน่วยกิตของ
รายวชิาทัง้หมด  ยกเว้นข้อ 15.9 และในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดรายวชิาหน่ึงมากกวา่หน่ึงครัง้ มหาวิทยาลัย
จะค านวณคา่ระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิตและคา่ระดับขั้นทีน่ิสิตลงทะเบียนเรยีนครั้งสุดทา้ยเพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 16 การเรียนซ้ า 
   16.1   รายวชิาใดที่นิสิตสอบได้ต่ ากว่า   C  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้  
   16.2   รายวชิาบงัคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได้  F  นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนซ้ า    
   16.3   รายวชิาบงัคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนิสิตสอบได้ U  นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนซ้ า  
 ข้อ 17  การลา 
   17.1   การลาป่วยและการลากจิ 
     นิสิตผู้ใดมีกจิจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเขา้ชั้นเรยีนในชัว่โมงเรียนไดใ้ห้ยื่นใบลาตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วน าไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
   17.2 การลาพักการศกึษา 
     17.2.1   นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศกึษาไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

(1) ถูกเรียกพล  ระดมพลหรือเกณฑเ์ข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ ทุนอื่นใดซึ่ง 

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหต ุ
(4) เหตุผลอื่น ๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

     17.2.2  นิสิตที่ประสงค์จะลาพกัการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา่ ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนงัสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถงึคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนมุัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
     17.2.3  นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศกึษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา่  
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
   17.3  การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออก    ต้องยื่นใบลาพร้อมหนงัสือยินยอมจาก 
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี  แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนมุัติ 
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 ข้อ 18  การย้ายสาขาวิชา 
   18.1  การยา้ยสาขาวชิาภายในคณะ  ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควชิานั้น 
   18.2  การยา้ยสาขาวชิาไปคณะอื่น  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
     18.2.1   นิสิตที่ประสงค์จะขอยา้ยสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา  ภาควิชา  และคณบดคีณะเดมิ  และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว    ไม่น้อยกวา่สองภาค
การศึกษาปกติ   
                  18.2.2   การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานท่ีเทยีบเทา่ที่นิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกดันั้น  ท้ังนี้ให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
                                18.2.3   การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันลงทะเบียนเรยีน  
                                         18.2.4  เมื่อนิสิตได้ยา้ยสาขาวชิาแล้ว  รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหาค่าระดับ
ขัน้สะสมเฉล่ียในสาขาวชิาใหม่ได้ 
 ข้อ 19 การพ้นสภาพนิสิต 
   นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   19.1  ตาย 
   19.2  ลาออก 
   19.3  โอนไปเป็นนิสิต  นักศึกษาสถาบนัการศึกษาอื่น  
   19.4  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนสิิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 5 
   19.5  ไม่มาลงทะเบียนเรยีนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 13.9 
   19.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต  หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถ้อนชื่อจากทะเบียนนิสิต 
   19.7  เมื่อได้ขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวรเป็นเวลา  2 เท่าของเวลาที่ก าหนดไวใ้น
แผนการศึกษาของสาขาวชิานั้นแล้วยังไม่ส าเร็จการศกึษา 
   19.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอยา่งหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
     19.8.1   เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ   ยังมีคา่ระดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมด
ไม่ถึง 1.50 
     19.8.2   เมื่อเรียนมาแล้วครบส่ีภาคการศกึษาปกติ  ยังมีคา่ระดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดไม่
ถึง 1.75 
     19.8.3   เมื่อเรียนมาแล้วครบส่ีภาคการศกึษาขึ้นไป   ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดไม่
ถึง 1.75  
 ข้อ  20 การเสนอให้ได้รับปริญญาตร ี
                      20.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศกึษา  นิสิตจะต้องยืน่ใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
                 20.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปรญิญาตรี  ต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี ้
                               20.2.1  เรียนรายวิชาตา่ง ๆ  ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวชิานัน้  และไม่มี
รายวชิาใดได้รับอักษร  I  หรืออักษร  P 
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                          20.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียนดงันี ้
                                       20.2.2.1  การศกึษาเพื่อปริญญาที่สอง  ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 2  ภาคการศกึษา
ปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลาและไมก่่อน  3  ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 
                                              20.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  2  ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  4  ภาค
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาและไม่ก่อน  8  ภาคการศกึษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
                                                  20.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  6  ภาคการศึกษาปกติ  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาและไม่ก่อน  14  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา                                                
                                                  20.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  5  ปี  ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน  8  ภาคการศึกษา
ปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลาและไมก่่อน  17  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา                                                
                                                  20.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี   6  ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไมก่่อน  10  ภาคการศึกษา
ปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลาและไมก่่อน  20  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา                        
                                              20.2.2.6  นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวชิาหรือประสบการณ์ หรือ 
ประสบการณ์วิชาชีพ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรท้ังหลักสูตรอย่างน้อย  1  ปีการศึกษา 
     20.2.3  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
   20.3  ในกรณีท่ีนิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเรจ็การศึกษาดว้ยเหตุหนึง่เหตใุด   มหาวิทยาลัย 
อาจพิจารณาอนมุัติราย ๆ ไป 
   20.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม   นอกจากเป็นผู้มี 
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 20.2 แล้ว  ต้องไม่เป็นนิสิต  หรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่นและต้องมคีุณสมบัติ
เพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้
   20.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินยิมอันดับหนึง่  แต่
ถ้ามคี่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49  จะได้รับเกยีรตินิยมอันดับสอง 
     20.4.2  ไม่เคยได้รับระดับขั้น  F  หรืออักษร  U  และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด 
 ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา  สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมตัปิริญญเมื่อสิ้นทุกภาคการศกึษา 
 ข้อ 22   การให้เหรียญรางวัลแกผู้่เรียนดี  ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อขอรบัรางวัลเรียน
ดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี  ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
   22.1  เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสตูร 
     22.1.1  เหรียญทอง ใหก้ับนิสิตทีเ่รียนดีตลอดหลักสตูร  และไม่เคยได้รับระดับขั้น F  หรืออักษร  
U  หรืออักษรอื่นใดที่เทยีบเท่าในรายวชิาใดทัง้สถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร  และมีคา่ระดับขั้นสะสมเฉล่ียจาก
สถาบันเดมิและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.75 
     22.1.2 เหรียญเงิน  ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร  และไม่เคย 
ได้รับระดับขั้น F  หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวชิาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวทิยาลัยนเรศวร  และมี
ค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแต่ละแห่งไม่น้อยกวา่ 3.50   
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   22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าป ี
     เหรียญทองแดง   ให้กับนิสิตทีเ่รียนดีประจ าปีการศึกษาหน่ึง ๆ   
โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกตใินปีการศึกษานั้นไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกติ  และไม่เคยได้รับระดับขั้น F  หรือ
อักษร U ในปีการศึกษานั้น  และต้องมคี่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียในปีการศึกษานั้น ๆ  
3.50 ขึ้นไป 
 ข้อ 23   การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ 
หลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก  4  ประเด็น  คือ 
   23.1 การบริหารหลักสูตร 
             23.2 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวิจยั 
             23.3   การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านิสิต 
                   23.4   ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ  24  การพัฒนาหลักสูตร ใหทุ้กหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี  ด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก ๆ 5  ปี  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก  5  ปี   

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ  25  นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับน้ี ประกาศใช้ใหใ้ช้บงัคับเดมิต่อไปจนส าเรจ็การศึกษา 
 ข้อ  26   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเพื่อการน้ีใหม้ีอ านาจประกาศได้   
การใดที่มิได้ก าหนดไวใ้นข้อบังคบัน้ี หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี ้ให้อธิการบดมีีอ านาจวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควร  
แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่    8     กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 
 
 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
(ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 
......................................... 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบงัคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.2549  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2533  โดย
มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม ครั้งที่ 125 (4/2549) เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคบักับนสิิตที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 19.8.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2549  และใหใ้ช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
       “19.8.3 เม่ือเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษาปกติขึ้นไป 
ส าหรับการจัดการในระบบทวิภาค แบบ 3  ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา  ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง  1.75” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2549 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  
       “ข้อ 21  การอนุมัติปริญญา  มหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญา เม่ือสิ้นสุดทุกภาค
การศึกษา  ยกเว้นกรณีที่นสิิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด  ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดย
สมบูรณ์  ในภาคการศึกษานัน้ ๆ” 

     
ประกาศ  ณ  วันที่      25     กรกฎาคม พ.ศ.2549 

 
ไขศรี  ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณุหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
นายกสภามหาวทิยาลัยนเรศวร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2551 
......................................... 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบงัคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.2549  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2533  โดย
มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุม ครั้งที่ 137 (5/2551) เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2551 จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551” 
      ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคบักับนสิิตที่เข้าศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป    

ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ 12.1.3  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ทน 
       “12.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวชิาที่เปิดโอกาสให้นสิิตเลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในหลักสูตร
ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” 

     
ประกาศ  ณ  วันที่      14     สิงหาคม  พ.ศ.2551 

 
ไขศรี  ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณุหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
นายกสภามหาวทิยาลัยนเรศวร 

 



  

 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยันเรศวร 

ว่าด้วย  การสอบของนิสิต  พ.ศ.2548 
----------------------------------------- 

 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ย การสอบของนิสิตข้ึน   เพ่ือใหก้ารด าเนินการสอบของนิสิตในทุกระดบั 

การศึกษาและทุกประเภทของการสอบ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 ฉะนั้น   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14(2)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยันเรศวร  พ.ศ. 2533 โดยมติสภามหาวิทยาลยั ใน
คราวประชุมคร้ังท่ี 119 (3/2548)  เม่ือวนัท่ี  30 กรกฎาคม     พ.ศ. 2548  จึงใหอ้อกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่    “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร   วา่ดว้ย   การสอบของนิสิต พ.ศ. 2548” 
 ข้อ 2  ขอ้บงัคบัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ดว้ย การสอบของนิสิต พ.ศ.2537 
                                บรรดากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ ประกาศ หรือขอ้ตกลง อ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีให้ใชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ข้อ 4  ในขอ้บงัคบัน้ี  
    “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยันเรศวร  
    “อธิการบดี”  หมายความวา่     อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร  

“นิสิต”  หมายความวา่     นิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
    “คณบดี”  หมายความวา่     คณบดีเจา้สังกดัของรายวิชา 
 ข้อ 5  นิสิตท่ีเขา้สอบจะตอ้งแต่งกายตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวรวา่ดว้ย เคร่ืองแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548 
 ข้อ 6  ในการสอบทุกคร้ังนิสิตจะตอ้งเขา้สอบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัหรือคณะ หรือภาควิชา หรืออาจารยป์ระจ า
รายวิชาก าหนดไว ้
 ข้อ 7  ในกรณีท่ีนิสิตไม่เขา้สอบตามขอ้ 5 ให้ถือเป็นการขาดสอบ ยกเวน้มีเหตุจ าเป็น และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
 ข้อ 8  ห้ามนิสิตส่งเสียงดงั   หรือท าความร าคาญ    หรือแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสมในห้องสอบและบริเวณใกลเ้คียง 
 ข้อ 9  ห้ามนิสิตเขา้ห้องสอบหลงัจากเร่ิมสอบไปแลว้   15 นาที   หรือออกจากห้องสอบภายใน 30 นาทีหลงัจากเร่ิมสอบ   เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมการสอบหรือคณบดี 

ข้อ 10  ห้ามมิให้นิสิตน าส่ิงหน่ึงส่ิงใดเขา้ห้องสอบ   เวน้แต่ไมบ้รรทดั   ปากกา   ดินสอ  หมึก   ยางลบ   วงเวียน และท่ีประกาศให้
ทราบล่วงหนา้ 

ข้อ 11  ในการสอบทุกคร้ัง นิสิตจะตอ้งใชก้ระดาษค าตอบ หรือกระดาษสอบท่ีอาจารยป์ระจ าวิชา หรือภาควิชาจดัให้และจะน าออก
จากห้องสอบมิไดเ้ม่ือตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดในระหวา่งการสอบ ให้แจง้ความประสงคใ์ห้ผูค้วบคุมการสอบทราบ 
 ข้อ 12  เม่ือผูค้วบคุมการสอบแจง้ให้ทราบว่าหมดเวลาสอบแลว้   ให้ส่งกระดาษค าตอบและกระดาษสอบทนัที พร้อมกบัออกจาก
ห้องสอบ 
 ข้อ 13 นิสิตผูใ้ดไม่ปฏิบติั หรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ให้ผูค้วบคุมการสอบตกัเตือน หากไม่เช่ือฟัง ให้ผู ้
ควบคุมการสอบสัง่ให้นิสิตผูน้ั้นออกจากห้องสอบ แลว้รายงานคณบดี เพ่ือพิจารณาด าเนินการลงโทษต่อไป 



  

 ข้อ 14 เม่ือปรากฏว่ามีกรณีทุจริตในการสอบ ให้ผูค้วบคุมการสอบรวบรวมพยานหลกัฐานและบนัทึกลักษณะความผิดไวใ้น
กระดาษค าตอบ พร้อมกบัลงลายมือช่ือรับรอง แลว้ให้รีบรายงานคณบดี  เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาลงโทษต่อไป 
 เม่ือมหาวิทยาลยัไดรั้บเร่ืองจากคณบดีแลว้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน เพ่ือท าการสอบสวนให้แลว้เสร็จภายใน  30  วนั ทั้งน้ี ให้น า
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ดว้ย วินยันิสิต พ.ศ. 2547   มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 15 หากผลการสอบสวน ปรากฏวา่นิสิตไดทุ้จริต หรือส่อทุจริต ให้ถือวา่สอบตกในรายวิชานั้น 
 ข้อ 16 ในการสอบคร้ังใด   ถา้มีหลกัฐานแสดงวา่มีขอ้สอบรายวิชาใดล่วงรู้ไปยงัผูเ้ขา้สอบไม่ว่าจะดว้ยวิธีใด ๆ  ก่อนเขา้สอบ หรือ
หลงัสอบรายวิชานั้น ให้อธิการบดีมีอ านาจสัง่ยกเลิก และให้มีการสอบใหม่ 
 ข้อ 17 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  
 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี    10    สิงหาคม  พ.ศ.2548 

 
      ไขศรี  ศรีอรุณ 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ คุณหญิงไขศรี   ศรีอรุณ) 
นายกสภามหาวทิยาลยันเรศวร 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 
1.   ตางรางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง 
      พ.ศ. 2555 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  
        1.1  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า 
        1.2  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
     2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า             
          2.1  วิชาแกน    
          2.2  วิชาบังคับ 
          2.3 วิชาเอก 
                 -  วิชาเอกบังคับ 
                 -  วิชาเอกเลือก 
          2.4  วิชาโท/วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 
      3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า            

      30 
 
 
84 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

       6 

30 
 
 
84 
6 
- 

54 
51 
3 
18 
6 

30 
30 
1 
96 
- 
6 
72 
66 
6 
18 
6 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า    120  120   132   
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2.  ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระท่ีปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                จ านวน  30  หน่วยกิต      
   1.  กลุ่มวิชาภาษา                   จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                            3(2-2-5) 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                            3(2-2-5)  
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                              3(2-2-5)  
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                       3(2-2-5) 
 

   2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        จ านวน    6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาคน้ควา้  3(3-0-6) 
001222    ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                     3(3-0-6) 
001223    ดุริยางควิจักขณ์                                     3(2-2-5) 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                  3(2-2-5) 
 

   3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         จ านวน    6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001231   ปรัชญาเพ่ือชีวิต                                      3(3-0-6) 
001232    กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต           3(3-0-6) 
001233   ไทยกับประชาคมโลก                              3(3-0-6) 
001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น             3(3-0-6) 
001235   การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม               3(3-0-6) 
001236 การจัดการการด าเนินชีวติ           3(2-2-5) 
001237    ทักษะชีวิต                                             2(1-2-3) 
และเลือกรายวิชาพลานามัย จ านวน 1 หน่วยกิต 
001250   กอล์ฟ                                              1(0-2-1) 
001251   เกม                                              1(0-2-1) 
001252 บริหารกาย                                              1(0-2-1) 
001253  กิจกรรมเข้าจังหวะ                              1(0-2-1) 
001254 ว่ายน้ า                                              1(0-2-1) 
001255 ลีลาศ                                              1(0-2-1) 
001256 ตะกร้อ                                         1(0-2-1) 
 001257  นันทนาการ                              1(0-2-1) 
 001258  ซอฟท์บอล                                              1(0-2-1) 
 001259  เทนนิส                                              1(0-2-1) 
 001260  เทเบิลเทนนิส                              1(0-2-1) 
 001261 บาสเกตบอล                              1(0-2-1) 
 001262  แบดมินตัน                                              1(0-2-1) 
 001263  ฟุตบอล                                              1(0-2-1) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                จ านวน  30  หน่วยกิต      
   1.  กลุ่มวิชาภาษา                   จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                            3(2-2-5) 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                            3(2-2-5)  
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                              3(2-2-5)  
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                       3(2-2-5) 
 

   2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        จ านวน    6 หน่วยกิต 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาคน้ควา้  3(2-2-5) 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                  3(2-2-5) 

- 
- 
- 

 
      3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         จ านวน    6 หน่วยกิต 
001232    กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต           3(2-2-5) 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ                            3(2-2-5) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 001264 วอลเลย์บอล                              1(0-2-1) 
 001265 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว             1(0-2-1) 
 
   4.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์           จ านวน  6  หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน           3(2-2-5) 
001273 คณิตศาสตรส์ าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ  3(3-0-6) 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 
001275 อาหารและวิถีชีวิต                                   3(3-0-6) 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตวั                 3(3-0-6) 
001277 พฤติกรรมมนุษย์                                    3(3-0-6) 
001278 ชีวิตและสุขภาพ              3(3-0-6) 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั             3(3-0-6) 
 
 
 

- 
- 

 
4.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์           จ านวน  6  หน่วยกิต 
001278 ชีวิตและสุขภาพ              3(2-2-5) 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั             3(2-2-5) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.    กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต   
จ านวน 1 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย         1(0-2-1) 
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หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  จ านวน  84  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน                           จ านวน   6  หน่วยกิต 
205200  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                     3(3-0-6) 
205201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                     3(3-0-6)  
 

หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    จ านวน  96  หน่วยกิต 
2.1  วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า         จ านวน   6   หน่วยกิต 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ

                                               1(0-2-1) 
205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ     
                                                                               1(0-2-1) 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน  
                                                                      1(0-2-1) 
781101    วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา                     3(2-2-5) 

 

 
 

กลุ่มวิชาเอก                           จ านวน   54  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ                   จ านวน   51  หน่วยกิต 
218101  ภาษาพม่า 1                               3(2-2-5) 
218102 ภาษาพม่า 2                               3(2-2-5) 
218110  สัทศาสตร์ภาษาพม่า                               3(3-0-6) 
218131  การสนทนาภาษาพม่า 1              3(2-2-5) 
218141  การอ่านภาษาพม่า 1                               3(2-2-5) 
218211  วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า              3(3-0-6) 
218231  การสนทนาภาษาพม่า 2              3(2-2-5) 
218241  การอ่านภาษาพม่า 2                               3(2-2-5) 
218251  การเขียนภาษาพม่า 1                               3(2-2-5) 
218252  การเขียนภาษาพม่า 2                               3(2-2-5) 
218301  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม            3(3-0-6) 
218321  ประวัติวรรณคดีพม่า                               3(3-0-6) 
218361  ประวัติศาสตร์พม่า                               3(3-0-6) 
218362  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า 3(3-0-6) 
218363  พุทธศาสนา ความเชื่อและโลกทัศน์พม่า    3(3-0-6)                 
218461  เศรษฐกิจและการเมืองพม่า              3(3-0-6) 
218471  การแปลภาษาพม่า                               3(2-2-5) 
 
 

2.2  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า           จ านวน      72  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกบังคับ                      จ านวน      66  หน่วยกิต 
218101  ภาษาพม่า 1                               3(2-2-5) 
218102 ภาษาพม่า 2                               3(2-2-5) 
218110  สัทศาสตร์ภาษาพม่า                               3(2-2-5) 
218131  การสนทนาภาษาพม่า 1              3(2-2-5) 
218141  การอ่านภาษาพม่า 1                               3(2-2-5) 
218211  วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า              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) 
218252  การเขียนภาษาพม่า 2                               3(2-2-5) 
218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม            3(2-2-5) 
218321  ประวัติวรรณคดีพม่า                               3(2-2-5) 
218361  ประวัติศาสตร์พม่า                               3(2-2-5) 
218362  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า 3(2-2-5) 
218363  พุทธศาสนา ความเชื่อและโลกทัศน์พม่า    3(2-2-5)                 
218364  เศรษฐกิจและการเมืองพม่า              3(2-2-5) 
218371  การแปลภาษาพม่า                               3(2-2-5) 
218398   ระเบียบวิธีวิจัย                                       3(2-2-5) 
218497    สหกิจศึกษา                                          6  หน่วยกิต 
218498     การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6  หน่วยกิต                                               
218499    วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                  6  หน่วยกิต 
 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                    จ านวน   3  หน่วยกิต 
218302   ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว              3(3-0-6)   
218364   สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุใ์นพม่า

                                               3(3-0-6) 
218365   สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า              3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก                               จ านวน   6  หน่วยกิต 
218301   ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว              3(2-2-5)   
218365   สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุใ์นพม่า

                                               3(2-2-5) 
218366   สื่อสารมวลชนในสังคมพม่า              3(2-2-5) 
218421   วรรณกรรมพม่าปัจจุบัน                            3(2-2-5) 
218461   คติชนพม่า                                               3(2-2-5) 
218462   กฏหมายพม่า                                           3(2-2-5) 

 

 
- เพ่ิมเติมจ านวนหน่วย
กิตรวม เป็น 96 หน่วยกิต   
-เปิดรายวิชาใหม่ 781101 
วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา  

 

- ปรับแก้ รหัสวิชาใน 
บางรายวิชาให้
สอดคล้องกับปี
การศึกษา   
-เพ่ิมรายวิชา 
218398   ระเบียบ
วิธีวิจัย   และ
218499 
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี  ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย   
-ปรับแก้รายวิชา
218491 การฝึกงาน 
เป็นรายวิชา 
218498 การ
ฝึกอบรมหรือฝึกงาน
ในต่างประเทศ 
 
                                
                    
 

3 รายวิชาเดิม แต่
ปรับรหัสให้
สอดคล้องกับปี
การศึกษา  
และเปิดใหม่ 3
รายวิชา 
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กลุ่มวิชาเลือก                    จ านวน   18  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง    
    3.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม             3(3-0-6) 
205111  การอ่าน                                              3(3-0-6) 
205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน                              3(3-0-6) 
205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน             3(2-2-5) 
205222 การเขียนย่อหน้า                              3(3-0-6) 
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 
   3.2 กลุ่มภาษาจีน 
206111  ภาษาจีน 1                                              3(2-2-5) 
206112  ภาษาจีน 2                                              3(2-2-5) 
206121    การฟัง-การพูดภาษาจีน 1             3(2-2-5)  
206211  ภาษาจีน 3                                              3(2-2-5) 
206212  ภาษาจีน 4                                              3(2-2-5) 
206231  การอ่านภาษาจีน 1                              3(3-0-6) 
   3.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
207281  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1                               3(2-2-5) 
207282  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2                                3(2-2-5) 
207381  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3                                3(2-2-5) 
207382  ทักษะภาษาญี่ปุ่น 4                                3(2-2-5) 
207383  การฝึกฟังพูดภาษาญีปุ่่น 1              3(2-2-5) 
207384  การฝึกฟังพูดภาษาญีปุ่่น 2               3(2-2-5) 
   3.4 กลุ่มภาษาไทย 
208101  การสรุปความ                            3(3-0-6) 
208102  การอ่าน                                            3(3-0-6) 
208111  การพูด                                            3(3-0-6) 
208121  การเขียน                                            3(3-0-6) 
208201  การอ่านเชิงวิจารณ์                            3(3-0-6) 
208321  การเขียนเชิงวิชาการ                             3(3-0-6) 
   3.5 กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 
219103  ภาษาฝรั่งเศส 1                             3(2-2-5) 
219104  ภาษาฝรั่งเศส 2                             3(2-2-5) 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            3(2-2-5) 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3                             3(2-2-5) 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2            3(2-2-5) 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1           3(2-2-5) 

   
 

วิชาโท/วิชาเลือก                         จ านวน   18  หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ หรือ 
เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา      
ภาษาอังกฤษ 
205101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม             3(3-0-6) 
205111  การอ่านขั้นพื้นฐาน                             3(2-2-5) 
205121  การเขียนขั้นพื้นฐาน                              3(2-2-5) 
205131  ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน             3(2-2-5) 
205222 การเขียนย่อหน้า                              3(2-2-5) 
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 
ภาษาจีน 
206111  ภาษาจีน 1                                              3(2-2-5) 
206112  ภาษาจีน 2                                              3(2-2-5) 
206121    การฟัง-การพูดภาษาจีน 1             3(2-2-5)  
206211  ภาษาจีน 3                                              3(2-2-5) 
206212  ภาษาจีน 4                                              3(2-2-5) 
206231  การอ่านภาษาจีน 1                              3(2-2-5) 
ภาษาญี่ปุ่น 
207101  ภาษาญีปุ่่น 1                               3(2-2-5) 
207102  ภาษาญีปุ่่น 2                                3(2-2-5) 
207201  ภาษาญีปุ่่น 3                                3(2-2-5) 
207202  ภาษาญีปุ่่น 4                                3(2-2-5) 
207231  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1              3(2-2-5) 
207232  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2               3(2-2-5) 
ภาษาไทย 
208111     การพูดในที่ชุมชน                                      3(2-2-5) 
208112  การอ่านเชิงวิชาการ                                   3(2-2-5)  
208113  ศิลปะการเขียน                                3(2-2-5) 
208251  การสรุปความ                                            3(2-2-5) 
208252  การอ่านเชิงวิจารณ์                                3(2-2-5) 
208253  ปัญหาการใช้ภาษาไทย             3(2-2-5) 
ภาษาฝรั่งเศส 
219103  ภาษาฝรั่งเศส 1                             3(2-2-5) 
219104  ภาษาฝรั่งเศส 2                             3(2-2-5) 
219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            3(2-2-5) 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3                             3(2-2-5) 
219222  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2              3(2-2-5) 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1           3(2-2-5) 
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   3.6 กลุ่มภาษาเกาหลี   
221101  ภาษาเกาหลี 1                             3(2-2-5) 
221102  ภาษาเกาหลี 2                            3(2-2-5) 
221201  ภาษาเกาหลี 3                            3(2-2-5) 
221202  ภาษาเกาหลี 4                            3(2-2-5) 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 1            3(2-2-5) 
221301  ภาษาเกาหลี 5                            3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.7 กลุ่มภาษาเวียดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                            3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                            3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ           3(2-2-5) 
   3.8 กลุ่มภาษาเขมร   
780101    ภาษาเขมร 1                           3(2-2-5) 
780102    ภาษาเขมร 2                           3(2-2-5) 
780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780311    การสนทนาภาษาเขมร                           3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร           3(2-2-5) 

ภาษาเกาหลี   
221101  ภาษาเกาหลี 1                             3(2-2-5) 
221102  ภาษาเกาหลี 2                            3(2-2-5) 
221201  ภาษาเกาหลี 3                            3(2-2-5) 
221202  ภาษาเกาหลี 4                            3(2-2-5) 
221231  การสนทนาภาษาเกาหลี 1            3(2-2-5) 
221301  ภาษาเกาหลี 5                            3(2-2-5) 
ภาษาอินโดนีเซีย 
229101   ภาษาอินโดนีเซีย 1                           3(2-2-5) 
229102   ภาษาอินโดนีเซีย 2                            3(2-2-5) 
229201   การฟัง-การพูดภาษาอินโดนเีซีย  1          3(2-2-5) 
229202   การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1                     3(2-2-5) 
229301   การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                  3(2-2-5) 
229302   ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 
 ภาษาเวียดนาม   
778201  ภาษาเวียดนาม 1                            3(2-2-5) 
778202  ภาษาเวียดนาม 2                            3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม           3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ           3(2-2-5) 
ภาษาเขมร   
780101    ภาษาเขมร 1                           3(2-2-5) 
780102    ภาษาเขมร 2                           3(2-2-5) 
780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780311    การสนทนาภาษาเขมร                           3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร           3(2-2-5) 

 

 

รายวิชาคงเดิม 

เปิดกลุ่มวิชาเพ่ิม 

รายวิชาคงเดิม 
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กลุ่มการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษาและการฝึกงาน  6 หน่วยกิต   
218491  การฝึกงาน                                    6  หน่วยกิต  
218497  สหกิจศึกษา                                        6  หน่วยกิต  
218498  การศึกษาอิสระ                                       6 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิชาเลือกเสรี    6   หน่วยกิต   วิชาเลือกเสรี    6   หน่วยกิต   

 
             คงเดิม 

 

-ยุบรายวิชา 
218498 
การศึกษาอิสระ 
-ย้ายรายวิชา 
218497 สหกิจ
ศึกษาและ
รายวิชา 218491
การฝึกงาน ไปที่
วิชาบังคับ และ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
การฝึกงาน เป็น 
รายวิชา การ
ฝึกอบรมหรือการ
ฝึกงานใน
ต่างประเทศ 
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3.  ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
001221   สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
                                        3(3-0-6) 
001278    ชีวิตและสุขภาพ              3(3-0-6) 
218101   ภาษาพม่า 1                          3(2-2-5) 
218110  สัทศาสตร์ภาษาพม่า                 3(3-0-6)    
   รวม             15  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

001211   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน             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 

ภาคการศึกษาปลาย 

001201 ทักษะภาษาไทย                           3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                     3(2-2-5) 
001232   กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
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) 
001232   กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
                         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 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
001213   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ             3(2-2-5) 
001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
205200 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 
218231 การสนทนาภาษาพม่า 2              3(2-2-5) 
218241 การอ่านภาษาพม่า 2                  3(2-2-5) 
218251 การเขียนภาษาพม่า  1                3(2-2-5) 
xxxxxx วิชาเลือก                                  3(X-X-X)                    
       รวม                21  หน่วยกิต 

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 

ภาคการศึกษาปลาย 
001224    ศิลปะในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
001136 การจัดการการด าเนินชีวิต         3(2-2-5) 
205201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
218211  วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า           3(3-0-6) 
218252  การเขียนภาษาพม่า  2             3(2-2-5) 
xxxxxx  วิชาเลือก                                3(X-X-X) 
   รวม       18  หน่วยกิต 
    
 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
001224    ศิลปะในชีวิตประจ าวัน         3(2-2-5) 
001238   การรู้เท่าทันสื่อ                     3(2-2-5) 
205200   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ  
              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 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 
218301 ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
218361 ประวัติศาสตร์พม่า                       3(3-0-6) 
218362 สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพม่า 
                                                   3(3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือก                                   3(X-X-X) 
xxxxxx วิชาเลือก                                   3(X-X-X) 
    
 
 
 
           รวม                  15  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 
             เชิงวิชาการ                           1(0-2-1) 
218361 ประวัติศาสตร์พม่า                3(2-2-5) 
218362 สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ 
              พม่า                               3(2-2-5) 
218363  พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า 3(3-0-6) 

                                3(2-2-5) 
xxxxxx  วิชาโท 3                     3(X-X-X) 
xxxxxx  วิชาโท 4                               3(X-X-X) 
xxxxx    วิชาเลือกเสรี                        3(X-X-X) 
     รวม               19  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
218321 ประวัติวรรณคดีพม่า                   3(3-0-6) 
218363 พุทธศาสนา ความเชื่อ และโลกทัศน์พม่า 
                                                3(3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือก                                3(X-X-X) 
xxxxxx วิชาเลือก                                3(X-X-X) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                           3(X-X-X) 
    
 
         
                  รวม                    15  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน 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  วิชาเลือก                               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 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 
218461 เศรษฐกิจและการเมืองพม่า          3(3-0-6) 
218471 การแปลภาษาพม่า                     3(2-2-5) 
218xxx วิชาเอกเลือก                             3(X-X-X) 
xxxxx วิชาเลือกเสรี                             3(X-X-X) 
          รวม                    12  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

218xxx วิชาเลือก                          3(X-X-X) 
218499 วิทยานพินธ์ระดับปริญญาตรี 6 หน่วยกิต 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี                     3(X-X-X) 
  
                  รวม               12  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

218491 การฝึกงาน                               6 หน่วยกิต 
หรือ 
218497 สหกิจศึกษา                         6  หน่วยกิต 
หรือ 
218498 การศึกษาอิสระ                       6  หน่วยกิต 
          รวม                     6  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

218497 สหกิจศึกษา                   6  หน่วยกิต 
หรือ  
218498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ      
                                                      6  หน่วยกิต 
        รวม                   6  หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
           ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือ การแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

1 ผ.ศ.วิรัช  นิยมธรรม 
 

- พจนานุกรมพม่า-ไทย/ไทย-พม่า (ร่วมจัดท า) 
- เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่า (ร่วมจัดท า) 
-งานแปลราชาธิราช 
-งานวิจัย:ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของพม่า:กรณีศีกษา
ตัวบทในต าราเรียนสังคมศึกษาว่าด้วยความสัมพันธ์เมียนมา-     
 โยดะยา 
-งานวิจัย:มโนทัศน์ทางการเมืองบนพื้นที่สื่อรัฐบาลทหาร 

2 ผ.ศ.อรนุช  นิยมธรรม 
 
 

- พจนานุกรมพม่า-ไทย/ไทย-พม่า (ร่วมจัดท า) 
- เรียนรู้ภาษาพม่า 
- เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมพม่า (ร่วมจัดท า) 
-งานแปลเอกสารท้องถิ่นของประเทศพม่า : ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์เมือง 

3 นายวทัญญู  ฟักทอง 
 

บทความ “ภาพสะท้อนชีวิตสังคมพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 17: 
ศึกษาจากเอกสาร  อเม่งด่อ(กฎรับสั่ง).”   
บทความ “โคลงมังทราในฐานะวรรณคดีประวัติศาสตร์
ล้านนา.” 

4 นายวิจิตร  คริเสถียร 
  

-Other-initiated repair: A case study of Burmese 

telephone conversations between Thai call center 

operators and Burmese callers   

-  An analysis of Burmese telephone conversations 

between Thai call center operators and Burmese 

customers.  

5 Mr. Hsoung  Oo - เอกสารประกอบค าสอน วิชา การสนทนาภาษาพม่า 
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6 Miss Sandar Aye - เอกสารประกอบค าสอน การเขียนภาษาพม่า 
 


