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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหสัและช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย:  หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
ช่ือภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in English 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย):   ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 
ช่ือย่อ (ไทย):   ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ช่ือเตม็ (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (English) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ):    B.A. (English) 
 

3. วชิาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1  รูปแบบ   

หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาที่ใช้    
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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       5.3  การรับเข้าศึกษา  
               รับนิสิตไทยและนิสิตตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยันเรศวรวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  
        เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยันเรศวรท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

        5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 

6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2561 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลยันเรศวรเห็นชอบ/อนมุตัิหลกัสตูร  
• คณะท างานกลัน่กรองหลกัสตูร และงานด้านวิชาการ ในการประชมุ 
   ครัง้ท่ี 4/2561  วนัท่ี 15 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
• สภาวิชาการ ในการประชมุ  
   ครัง้ท่ี 4/2561  วนัท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
• สภามหาวิทยาลยั ในการประชมุ  
   ครัง้ท่ี ...........  วนัท่ี ..............เดือน………….. พ.ศ………….. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมท่ีจะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศกึษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    8.1 บคุลากรด้านการตา่งประเทศท่ีเน้นการใช้ภาษาองักฤษในการติดตอ่สื่อสาร 
 8.2 บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การโรงแรม สายการบิน การประชาสมัพนัธ์ การ
น าเข้าและสง่ออก การหนงัสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์  
 8.3 เลขานกุาร นกัแปล นกัเขียน  บรรณาธิการ และลา่ม 
    8.4 ครู อาจารย์  
 8.5 เจ้าของธุรกิจสว่นตวั 
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9.    ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระ
การ
สอน 

(ชม./
สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางอษุา  พดัเกต ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ. 

Literature and Film 
 
Literature (Twentieth-
Century Studies) 
ภาษาองักฤษ 

University of Newcastle 
upon Tyne 
University of Newcastle 
upon Tyne 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

United 
Kingdom 
United 

Kingdom 
ไทย 

2545 
 

2541 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

2 นางจนัทิมา ซมิป์สนั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
 
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
ภาษาองักฤษ 

Australian Catholic 
University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

ไทย 
ไทย 

2553 
 

2542 
2539 

8-12 8-12 

3 นายยทุธศกัดิ์ ช่ืนใจชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Applied Linguistics 
 
ภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษ 

University of Reading 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

United 
Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2555 
 

2546 
2538 

8-12 8-12 

4 นางนรัสถ์  กานต์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
 

Indiana University of 
Pennsylvania 
 

USA 
 
 

2546 
 
 

8-12 8-12 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระ
การ
สอน 

(ชม./
สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาองักฤษ 

Indiana State University 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

USA 
 

ไทย 

2542 
 

2539 
5 นางสาวพรวีร์ ทนันิเทศ อาจารย์ Ph.D. 

 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

Education 
 
ภาษาองักฤษ
ภาษาองักฤษ 

University of 
Southampton 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United 
Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2554 
 

2541 
2538 

8-12 8-12 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     ในท่ีตัง้ ณ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนด
แนวคิดในการขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิตลัเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-driven economy)  เพ่ือยังประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มขีด
ความสามารถและศกัยภาพการแข่งขันในระดบันานาชาติ ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์สถานการณ์แ ละ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยท่ีปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้พบวา่เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปีข้างหน้ายงัมีแนวโน้มขยายตวั
ช้าและมีความเส่ียงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเส่ียงส าคญั ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปล่ียนทิศทางการ
ด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ เชน่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น ซึง่จะ
สง่ผลกระทบตอ่ภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนีก้ารเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิด
การแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ รวมทัง้ภาคการบริการและการท่องเท่ียว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตวั
เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้  

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้
ประโยชน์จากความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพฒันาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน 
ดงันัน้เพ่ือเป็นการปรับตวัให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปและการท่ี
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การแข่งขนัในระดับนานาชาติ หลกัสตูรจึงได้เน้นการพฒันาและผลิตบณัฑิต
ให้มีจุดแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจยั มีทกัษะการท างานท่ีหลากหลาย (multi-tasking skills) ซึ่ง
เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การประสบความส าเร็จในอาชีพ เชน่ ทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะความสามารถในการเรียนรู้งาน และเห็นได้
ชัดเจนว่าในการเข้าสู่การแข่งขันในระดบันานาชาตินีล้้วนแต่เก่ียวข้องกับภาษาต่างประเทศทัง้สิน้ 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันยิ่งต้องอาศัยทักษะทางภาษาอังกฤษในการติดต่อ
สมัพนัธ์โดยรวมและระดบัย่อย ดงันัน้ภาษาองักฤษจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นส่ือกลางใน
การเข้าใจถึงรากฐานระบบเศรษฐกิจต่างๆ ดงันัน้หลกัสูตรภาควิชาภาษาองักฤษจึงเห็นควรให้มีการ
พฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยัยิ่งขึน้เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความพร้อมด้านคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือออกไป
รับใช้และบริการสังคม รวมทัง้มีทักษะและความ สามารถด้านภาษาอังกฤษซึ่งเอือ้ต่อการสร้าง
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เครือข่ายทัง้ในระดบัประชาคมอาเซียนและในระดบันานาชาติ พร้อมท่ีจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตอ่ไป  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลงัประสบกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะการณ์โลก ทัง้ใน
ด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง มีผลท าให้สถาบนัอุดมศึกษาต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ บทบาท 
พันธกิจและหน้าท่ี รวมทัง้เตรียมผู้ เรียนให้มีพร้อมในทุกทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 นีเ้ป็นสงัคมไร้พรมแดนท่ีขับเคล่ือนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเอือ้ให้มนุษย์
ศึกษาหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท าให้คนไทยรับรู้ข่าวสารได้
รวดเร็วขึน้ ท าให้สามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลต่างๆด้านสังคมและวัฒนธรรมทัง้ของไทยและ
ตา่งประเทศได้อยา่งสะดวกซึง่จะท าให้ได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของวฒันธรรมไทยและตา่งประเทศอนัเป็น
รากฐานของสงัคมและสามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ เป็นท่ีเห็นได้ชดัเจนว่าการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ในภาษาองักฤษมีส่วนส าคญัต่อการส่ือสารในสงัคม การเผยแพร่วฒันธรรมและการสร้าง
เครือขา่ยกบันานาประเทศ   
  อย่างไรก็ตาม อุปรรคใหญ่ประการหนึ่งของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกคือผู้ เรียนชาวไทยมีความรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอท่ีจะแข่งขนักับบุคคลากร ไม่
เพียงแต่ในประเทศกลุ่มอาเซียนแต่รวมถึงนานาประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการ
ติดต่อส่ือสาร อนัจะส่งผลให้ผู้ เรียนไทยไม่สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขนัในตลาดแรงงานท่ีเปิดกว้าง 
และขาดประสิทธิภาพในการติดตอ่ส่ือสารเพ่ือพฒันาสงัคมและแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม จากท่ีกล่าว
มาข้างต้นหากมีการสง่เสริมให้ผู้ เรียนซึง่จะเป็นทรัพยากรส าคญัในการพฒันาประเทศได้รับการพฒันา
ทกัษะภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษไม่ว่าจะเป็นทกัษะ ฟัง พดู อ่าน และเขียนให้มากขึน้
จะส่งผลให้การพัฒนาสังคมไทยก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้หลักสูตรจึงมุ่งเน้นท่ีจะผลิต
บณัฑิตท่ีมีทกัษะการท างานท่ีหลากหลาย (multi-tasking skills) มีลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ควบคูไ่ปการการสง่เสริมให้เป็นคนดี มีคณุธรรมจริยธรรม มีจิตส านกึตอ่โลก สามารถปรับตวัให้เข้ากับ
สถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมซึง่มีการเปล่ียนแปลงเป็นนานาชาตมิากขึน้ 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานการณ์ภายนอกท่ีระบขุ้างต้นท าให้ภาควิชาภาษาองักฤษตระหนกัถึงความจ าเป็นในการ
ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นท่ียอมรับทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัสากลให้ถึงพร้อมด้วยคณุลกัษณะส าคญั 4 
ประการ คือ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น า และมี
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ทักษะการท างานหลากหลาย (multi-tasking skills) ซึ่งถือเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐตามนโยบาย Thailand 4.0 การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการแข่งขนัท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระดบั
ท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก โดยหลักสูตรมุ่งให้ผู้ เ รียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษทัง้ทางด้านภาษาศาสตร์ และวรรณคดี  ได้รับการพฒันาทกัษะในการส่ือสารท่ีครอบคลมุ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปลภาษาอังกฤษท่ีผู้ เ รียนศึกษาเป็นวิชาเอกและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนท่ีผู้ เรียนเลือกศึกษาเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี  รวมถึงพฒันาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การวางแผน การตดัสินใจ การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล การแก้ไขปัญหา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการศึกษารายวิชาต่างๆในภาคทฤษฎีท่ีมุ่งเน้น
การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย  และการเสริมประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติจาก
รายวิชาฝึกงาน/สหกิจศกึษา   
 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษมีความสอดคล้องกบัพนัธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลยั

นเรศวร ดงันี ้
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม

จริยธรรม ความเป็นผู้ น า มีทักษะการท างานหลากหลาย มีความทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองและเพ่ือประกอบอาชีพ เป็นท่ียอมรับของสงัคมในทกุระดบั 
การเรียนการสอนมีการเช่ือมโยงความรู้กบัปัญหาและงาน มีภาคปฏิบตัใิห้ผู้ เรียนรู้จกัค้นคว้าหาความรู้ 
ฝึกการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างกระบวนการเรียนรู้ การ
สร้างสรรค์ความรู้ และพฒันาความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มท่ี โดยหลักสูตร
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ียึดแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Networking) และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้
เข้ามามีบทบาทในการผลิตบณัฑิต (Partnership) เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเข้าถึงความ
ต้องการของหนว่ยงานหรือองค์กรได้เป็นอย่างดี  และเพื่อให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดบัสากล ตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงและการแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้ทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

12.2.2 ด้านการวิจยั เน้นการจดัการศึกษาท่ีให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ยัง่ยืนและสามารถประยกุต์ใช้กระบวนการวิจยัในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ไขปัญหา และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                    12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ เน้นการจดัการศกึษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนและผู้สอนได้
มีโอกาสน าความรู้และทกัษะในสาขาวิชาไปบริการวิชาการแก่สงัคม เพ่ือเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
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ทนัสมยั ถูกต้องและเป็นสากลแก่ชุมชนและสงัคมในรูปแบบของการให้ค าแนะน าและการฝึกอบรม
ตา่งๆ เพ่ือยกระดบัชมุชนและสงัคมให้มีความเจริญเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยและสังคม
โลกในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 

12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  เน้นการจดัการศึกษาท่ีมีการปลูกฝังและ
สง่เสริมความเข้าใจอนัดีด้านศลิปวฒันธรรมระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิโดยผา่นการ
สอดแทรกในเนือ้หาวิชาและการจดักิจกรรมโครงการและกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยคณะมนษุยศาสตร์
หรือภาควิชา  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน/
หลักสูตรอ่ืน 

  รหัส         ช่ือวิชา                           หน่วยกิต 
                      206214     ภาษาจีนพืน้ฐาน 1    3(2-2-5) 
                      206215      ภาษาจีนพืน้ฐาน 2    3(2-2-5)                   
                      206321      การฟัง-พดูภาษาจีนพืน้ฐาน 1        3(2-2-5) 
                      206315      ภาษาจีนพืน้ฐาน 3             3(2-2-5)                   
                      206316     ภาษาจีนพืน้ฐาน 4             3(2-2-5)     
                      206322     การฟัง-พดูภาษาจีนพืน้ฐาน 2        3(2-2-5) 
                      207101         ภาษาญ่ีปุ่ น 1     3(2-2-5) 
                      207102         ภาษาญ่ีปุ่ น 2     3(2-2-5) 
                      207121         การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 1    3(2-2-5) 
                      207122        การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 2    3(2-2-5) 
                      207201         ภาษาญ่ีปุ่ น 3     3(2-2-5) 
                      207221       การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 3    3(2-2-5) 

          208111             การพดูในท่ีชมุชน                                         3(2-2-5) 
                      208112                การอา่นเชิงวิจารณ์    3(2-2-5) 
                      208113                ศลิปะการเขียน                                       3(2-2-5) 
                      208114                การสรุปความ                                                     3(2-2-5) 
                      208121                วรรณกรรมเอกของไทย                                      3(2-2-5) 
                      208252                ปัญหาการใช้ภาษาไทย                                        3(2-2-5) 

        209111   ภาษาศาสตร์พืน้ฐาน                         3(2-2-5) 
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              209112        เสียงและระบบเสียงในภาษา                          3(2-2-5) 
              209113        ค าและระบบไวยากรณ์              3(2-2-5) 
              209114        ระบบความหมาย                           3(2-2-5) 
              209115        ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา              3(2-2-5) 
              209116        ภาษาศาสตร์และการส่ือสาร                          3(2-2-5) 

                           218101                 ภาษาพมา่ 1                                                 3(2-2-5) 
                           218102                 ภาษาพมา่ 2                                                  3(2-2-5) 
                           218131                 การสนทนาภาษาพมา่ 1                                 3(2-2-5) 
                           218141                 การอ่านภาษาพมา่ 1                                     3(2-2-5) 
       218201                 ภาษาพมา่เชิงสงัคมและวฒันธรรม                  3(2-2-5) 
       218251                 การเขียนภาษาพมา่ 1                                     3(2-2-5) 
                          219101                  ภาษาฝร่ังเศส 1                                             3(2-2-5) 
                          219102  ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
                          219201  ภาษาฝร่ังเศส 3 3(2-2-5) 
                          219202  ภาษาฝร่ังเศส 4 3(2-2-5) 
                          219121 การฟัง-การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
                          219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  

                            221281 ภาษาเกาหลีระดบัต้น 1 3(2-2-5) 
                            221282 ภาษาเกาหลีระดบัต้น 2 3(2-2-5) 
                            221381 ภาษาเกาหลีระดบักลาง 1 3(2-2-5) 
                            221331 การฟังและการพดูภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
                            221382 ภาษาเกาหลีระดบักลาง 2 3(2-2-5) 
                            221332 การฟังและการพดูภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
                            224111 อตุสาหกรรมท่องเท่ียวและจิตบริการ 3(2-2-5) 
                           224121 ทรัพยากรท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
                           224232 หลกัการจดัการโรงแรม 3(2-2-5) 
                           224251 การทอ่งเท่ียวตามความสนใจพิเศษ                 3(2-2-5) 
                           224262 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัธุรกิจการบนิ 3(2-2-5) 
                           224353 มคัคเุทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 
                           229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
                            229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2  3(2-2-5) 
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                            229201  การฟัง-การพดูภาษาอินโดนีเซีย  1  3(2-2-5) 
                            229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
                            229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
                            229302  ภาษา สงัคมและวฒันธรรมอินโดนีเซีย   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 – ทอ่งเท่ียว 3(2-2-5) 

    780101     ภาษาเขมร 1 3(2-2-5) 
    780102     ภาษาเขมร 2 3(2-2-5) 
    780211     การฟัง-การพดูภาษาเขมร 3(2-2-5) 
    780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร 3(2-2-5) 
    780311    การสนทนาภาษาเขมร 3(2-2-5) 
    780321    การเขียนความเรียงภาษาเขมร 3(2-2-5) 
    782111  ภาษาลาวเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

 782112    ภาษาลาวในชีวิตประจ าวนั  3(2-2-5) 
 782113  ภาษาและวฒันธรรมลาว  3(2-2-5) 
 782114    ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารและวฒันธรรม  3(2-2-5) 
 782115    ภาษาลาวเฉพาะทาง  3(2-2-5) 
 782116    ภาษาลาวขัน้สงู  3(2-2-5)   

     784101                  ปรัชญาเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
              784102                  ปรัชญาตะวนัออก     3(3-0-6) 
   784103                  ปรัชญาตะวนัตก     3(3-0-6) 
                            784104                  การใช้เหตผุล     3(3-0-6) 
    784105                  ปรัชญากบัศาสนา     3(3-0-6) 
    784106                  จริยศาสตร์                 3(3-0-6) 
   785101       ภาษาสเปนเบือ้งต้น 1                 3(2-2-5) 
   785102       ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2                 3(2-2-5) 
   785201         ภาษาสเปนขัน้กลาง  1              3(2-2-5) 
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            785202              ภาษาสเปนขัน้กลาง  2          3(2-2-5) 
                785321                 การสนทนาภาษาสเปน             3(2-2-5) 
                         785303                 การเขียนเรียงความภาษาสเปน             3(2-2-5) 
 

13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืนประกอบด้วยวิชาตอ่ไปนี  ้

  รหัส         ช่ือวิชา                           หน่วยกิต 
   205111                 การอา่นเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
   205121                การเขียนเบือ้งต้น    3(2-2-5) 
     205122                การเขียนยอ่หน้า    3(2-2-5) 
   205131                การฟังและการพดูเบือ้งต้น   3(2-2-5) 
                           205141                ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 
   205200  การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
   205201 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) 
   205202 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
                           205203                ภาษาองักฤษเพ่ือการอา่นและการเขียนเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
                           205232                การสนทนาภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
      นอกจากนีบ้างหลกัสตูรอาจก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาภาษาองักฤษนอกเหนือไปจากท่ีระบุ
ข้างต้น โดยอาจก าหนดให้เป็นกลุม่วิชาภาษาบงัคบัหรือเลือก 
 

13.3  การบริหารจัดการ  
คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาภาษาองักฤษเป็นสว่นหนึง่ของหลกัสูตร 

ต้องท าหนงัสือขอความร่วมมือหรือขออนมุตัิการบรรจรุายวิชาภาษาองักฤษจากคณะมนษุยศาสตร์ซึง่
เป็นคณะเจ้าของหลกัสตูร ในระหวา่งการจดัท าหลกัสตูรโดยคณะหรือสาขาวิชานัน้ๆ  

ส าหรับขัน้ตอนการเปิดรายวิชานัน้ คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีก าหนดให้รายวิชาภาษาองักฤษ
เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร ต้องท าหนงัสือขออนุมตัิการจดัการเรียนการสอนมายงัคณะมนษุยศาสตร์
ซึง่เป็นคณะเจ้าของหลกัสตูร ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั รายวิชาใด
ท่ีใช้รหัสวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ได้แก่รหัส 205xxx) คณะ
มนษุยศาสตร์จะมอบหมายให้อาจารย์ของภาควิชาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์เป็นผู้สอน หรือ
คณะมนษุยศาสตรร์เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบให้อาจารย์จากจากคณะอ่ืนเป็นผู้สอน (ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ีสามารถท าได้ในบางรายวิชา) ส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหา
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วิทยาลัย การอนุมัติเกรดรายวิชาท่ีใช้รหัสของสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
มนษุยศาสตร์  

ส าหรับคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนให้กบันิสิตคณะอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลยั และ/หรือ คณะท่ีเป็นต้นสงักดัของนิสิตเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตา่งๆ เช่นคา่สอน 
และคา่สอนเกินเกณฑ์ภาระงาน เป็นต้น 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
       ภาษาองักฤษเป็นส่ือสากลแหง่การเรียนรู้  เพ่ือเปิดประตสููว่ิชาการและงานอาชีพ  

 1.2 ความส าคัญ  
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ตอบสนองปรัชญาของการ 

อดุมศกึษาและปรัชญาสถาบนัดงันี ้
ปรัชญา  มนษุยศาสตร์โน้มน าให้มนษุย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเองเพ่ืออยูร่่วมกนัอย่าง 

สนัต ิและมีอิสระจากอวิชชา 
ปณิธาน  คณะมนษุยศาสตร์ มุง่มัน่สรรค์สร้างทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพและ 

ศกัยภาพ เสริมสร้างความเข้าใจอนัดีในสงัคมเพื่อพฒันาอยา่งสนัตแิละยัง่ยืน  
    สาขาวิชาภาษาองักฤษ เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งพฒันาความรู้ความสามารถในการใช้ทกัษะ
ทางภาษาองักฤษ  สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ  การสาน
สมัพนัธ์กบับคุคลตา่งๆ และนานาวฒันธรรม    และการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีรู้คณุค่าสนุทรียความงามและคณุค่าแห่งศิลปวฒันธรรมของ
ชาติและสากลและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของชาติและสากลเพื่อเป็นมรดกของ
มนษุยชาต ิสืบไป  เข้าใจแก่นแท้ของตนเอง  เข้าใจผู้ อ่ืน  สามารถอยูใ่นสงัคมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างสนัติ
สขุ  และมีอิสระจากอวิชชา  และด ารงไว้ซึง่ความจริง ความดี ความงาม  เพ่ือให้บณัฑิตเป็นผู้ มีความรู้
ดีในด้านตา่งๆ ท่ีกล่าวมา คือ รู้ภาษา  รู้คิด รู้รับและส่ือสาร รู้ประกอบสมัมาอาชีพ  รู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จกัตนเอง รู้จกัผู้ อ่ืน รู้จกัช่ืนชมในความดีความงามของศิลปวฒันธรรมของชาติ
และสากล  รู้อยู่อย่างสนัติ  รู้เท่าทนัอวิชชา  รู้จรรโลงชาติ  สงัคม และ โลก  สาขาวิชาประกอบด้วย
กลุม่องค์ความรู้ท่ีสนบัสนนุและสมัพนัธ์ตอ่กนัและกนั 3 กลุม่องค์ความรู้ และ ทกัษะสนบัสนนุ 2 ทกัษะ 
   กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ 
  (1) สาขาวิชาภาษาองักฤษ ประกอบด้วยวิชาท่ีเน้นองค์ความรู้ทางด้านภาษา  ศาสตร์แห่ง
ภาษาและไวยากรณ์  ทักษะการใช้ภาษาด้านพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความสามารถด้านภาษาองักฤษ   สามารถคิดวิเคราะห์โครงสร้างภาษา  และสามารถใช้ภาษาในการ
รับสารและการส่ือสารส่ือความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ  
แสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคม  เข้าใจโลกและนานาวฒันธรรม  
   (2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยวิชาท่ีเป็นองค์ความรู้ทางด้านภาษาเพ่ือเน้น
วตัถปุระสงค์การใช้งานในวิชาชีพตา่งๆ    เพ่ือให้บณัฑิตสามารถน าทกัษะภาษาทัง้พดู  ฟัง  อา่น เขียน 
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แปล มาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารในอาชีพต่างๆท่ีสอดคล้อง เช่น ในวงการธุรกิจ  การโรงแรม การ
ทอ่งเท่ียว การส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆ เป็นต้น 
   (3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยวิชาท่ีเป็นองค์ความรู้ทางด้านวรรณกรรม  
วรรณคดีตะวนัตก เน้นวรรรณคดีองักฤษและอเมริกนั  เพ่ือเน้นให้บณัฑิตเกิดความเป็นเลิศทางภาษา  
เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ประเมินคา่ได้ถึงความดี  ความงาม  ความจริง    องค์
ความรู้ด้านนีท้ าให้บณัฑิตเข้าใจแก่นแท้ของตนเอง  เข้าใจผู้ อ่ืน  สามารถอยู่ในสงัคมร่วมกับผู้ อ่ืนท่ี
แตกต่างได้อย่างสนัติสุข  และมีอิสระจากอวิชชา  และด ารงไว้ซึ่งความจริง ความดี ความงาม   องค์
ความรู้ด้านนีจ้รรโลงใจและหล่อหลอมให้บณัฑิตมีคณุธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีงามในการ
ด ารงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุข   เห็นคุณค่าในสุนทรียแห่ง ศิลปะ 
วฒันธรรมและประเพณีของชาติและสากล  เกิดความต้องการท่ีจะอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและคา่นิยม
ท่ีดีงามเพ่ือเป็นมรดกของชาตแิละของมนษุยชาต ิสืบไป   
  
  ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 
  (1)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เน้นให้บัณฑิตมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการสืบค้น  พิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  ประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือการส่ือสารและการหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองตลอดชีพ  รวมทัง้มีความรู้เร่ืองการ
วิจัยขัน้พืน้ฐาน โดยทักษะเหล่านี ้จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆตามความเหมาะสม  และใน
รายวิชาการเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ หรือรายวิชาประเดน็ปัจจบุนัในหวัข้อตา่งๆ 
  (2)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เน้นให้บณัฑิตมีทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพท่ีเก่ียวข้อง  
โดยก าหนดหรือสนบัสนุนให้มีการฝึกงาน/ปฏิบตัิสหกิจศึกษา ตามสถานประกอบการต่างๆ ก่อนจบ
การศึกษา  เพ่ือพัฒนาการประยุกต์ใช้ทักษะด้านความรู้  ภาษา  การรับสาร  การส่ือสาร  การใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการท างานจริง  การเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน  การปรับตวัและการอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนในองค์กรได้อยา่งมีความสนัตสิขุ 
 นอกจากนี ้หลักสูตรนีย้ังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคือมุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทัง้ 5 ด้านได้แก่ ด้าน
คณุธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยงั
พฒันานิสิตให้มีทกัษะเชิงสนุทรียะและความงามแหง่ศลิปวฒันธรรม  
 ดงันัน้ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ จึงมีบทบาทส าคญัในการสร้าง
ก าลงัคนของชาติ ให้เป็นบุคคลท่ี เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และเป็น
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อิสระจากอวิชชา ช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทดัเทียมนานา
อารยะประเทศ  
 1.3  วัตถุประสงค์ 

             หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มุง่ผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะ
ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ดงัท่ีระบุไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ (มคอ. 1) ของส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ดงันี ้

(1)  มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและ 
  (2)  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (3)  มีความสามารถคดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ บรูณาการความรู้ทางด้านภาษาองักฤษ
และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  (4)  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
                           (5)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ืองและเพื่อประกอบอาชีพ 
 
2. แผนพัฒนา / ปรับปรุง  

แผนพฒันาหลกั ๆ ท่ีเสนอในหลกัสตูรจะสอดคล้องกบักรอบนโยบายและแผนกลยทุธ์สู่เปา้หมาย
และแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยันเรศวร และมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  การด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 
2560 โดยจะมีแผนการพฒันา กลยทุธ์ และหลกัฐาน/ตวับง่ชีท่ี้ส าคญั ดงันี ้

 
แผนการพัฒนา 
พฒันาระบบและกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้บณัฑิตมีอตัตลกัษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่ง

คิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา เป็นท่ีต้องการของแหล่งจ้างงานระดบัแนวหน้าของประเทศ 
(Demand-based Competency) และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีเฉล่ีย  โดยพัฒนา
หลกัสตูรให้มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ (มคอ. 1) 
ของส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ท่ีก าหนดให้การเรียนการสอนส าหรับผู้ เรียนภาษาองักฤษเป็น
วิชาเอกต้องอาศยัพืน้ฐานส าคญั ดงันี ้
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ผู้ เ รี ยนมีทักษะการฟัง  พูด  อ่ าน เขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  มี
ความรู้ในทักษะทั้ง 4 ด้านนี้อย่างเพียงพอที่จะ
ไ ป ต่ อ ยอดศึ กษ า วิ ช าด้ า น ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ การแปล 
และภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 

1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป น
ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจ า
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น 
-  สร้ า งวัฒนธรรมองค์กรสู่  Knowledge 
Based Society  ด้วยจิตส านึกของการใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน 
- ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองด้วยระบบ e-learning ซึ่งสถานพัฒนา
วิชาการจะเป นหน่วยสนับสนุน 
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึ กอบรมและ โค ร งกา รศึ กษาดู ง านแก่
คณาจารย์อย่างต่อเนื่องและเป นระบบเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่
คุณภาพโดยมุ่ งผลที่บัณฑิตมีทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
มาตรฐาน โดยการออกแบบหลักสูตรให้มี
เป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้อย่างเป น
รูปธรรม (Outcome-based Curriculum) ใน
รายวิชาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียน โดยใช้กรอบอ้างอิงจาก Common 
European Framework of Reference 
(CEFR)   
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาที่ช้ี
วั ด ร ะดั บขี ด ค ว ามสามารถของบัณฑิ ต
(Competency-based Assessment)  โดย  
-  จัดให้มีระบบวัดความสามารถในการใช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย ใ ห้ นิ สิ ต ส า ข า วิ ช า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้
ภาษาอังกฤษในทุกๆ ภาคการศึกษา 
- จัดให้มีระบบวัดความสามารถดา้นเทคโนโลยี
การสื่อสารก่อนนิสิตจะส าเร็จการศึกษา  
 

1.  มี เอกสาร มคอ.2 -6 ที่
สมบูรณ์ 
2.  มีแผนการสอนใน มคอ.3 
และ 4 ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
3.  มีการศึกษาการท าวิจัย
เบื้องต้นและการเขียนรายงาน
วิจัย ในรายวิชา การ เขียน
รายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ 
4.  มีการฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
5.  มี มคอ. 3 คู่กับ มคอ.5 ทุก
รายวิชา 
5.  มี มคอ. 4 คู่กับ มคอ. 6 
ส าหรับรายวิชาการฝึกงาน/สห
กิจศึกษา 
7.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
8.  ร้อยละของนิสิตที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9. ร้อยละของนิสิตที่มีงานท า/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 
1 0 .  ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง อั ต ร า
เงินเดือนของนิสิตเท่ากับหรือ
สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. 
ก าหนด 

2. ผู้เรียนมีความรู้ด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา วจี
วิ ภ าค  วากยสั มพันธ์  และ  อรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 
 
3. ผู้ เรียนอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างและ
ตีความหมายวรรณกรรมภาษาอังกฤษ มีความรู้
ด้านแนวโน้ม/กระบวนการ/ประเด็นส าคัญใน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
 
4. ผู้เรียนแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆ 
จากภาษาอังกฤษเป นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป นภาษาอังกฤษ จากขั้นพื้นฐานไปสู่
ระดับที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ความสามารถจาก
การ เ รี ยนภาษาและ โคร งสร้ า งภาษาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในการท างานแต่
ละอาชีพและภาษาอังกฤษเทคโนโลยี โดย
ค านึงถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาและภาษาใน
ฐานะเครื่องมือแสวงหาความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คน
ต่างชาติ ต่างภาษาและต่างวัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ การวดัผลความสามารถของผู้ เรียนในรายวิชาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การ
เขียน โดยใช้กรอบอ้างอิงจาก Common European Framework of Reference (CEFR)  ตามกลยทุธ์
ข้อ 2 มีรายละเอียด ดงันี ้
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ทักษะ ปีที่เรียน ระดับ
CEFR 

ค าบรรยาย รายวิชา 

การฟัง
และการ
พดู 

ปีท่ี 1  
ภาคการศกึษา

ท่ี 1 

B1 Listening 
- can understand the main points of 
clear standard speech on familiar 
matters regularly encountered in 
work, school, leisure, etc.  
- can understand the main point of 
many radio or TV programs on current 
affairs or topics of personal or 
professional interest when the 
delivery is relatively slow and clear 
Speaking 
- can connect phrases in a simple 
way in order to describe experiences 
and events, dreams, hopes & 
ambitions.  
- can briefly give reasons and 
explanations for opinions and plans.  
- can narrate a story or relate the plot 
of a book or film and describe his/her 
reactions.  

205131 Basic Oral 
Skills 

ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษา

ท่ี 2 

B2 Listening 
- can understand extended speech 
and lectures and follow even complex 
lines of argument provided the topic 
is reasonably familiar. 
- can understand most TV news and 
current affairs programs. 
- can understand the majority of films 
in standard dialect. 

205232 English 
Conversation 
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ทักษะ ปีที่เรียน ระดับ
CEFR 

ค าบรรยาย รายวิชา 

Speaking 
- can present clear, detailed 
descriptions on a wide range of 
subjects related to his/her field of 
interest.  
- can explain a viewpoint on a topical 
issue giving the advantages and 
disadvantages of various options.  
Interaction 
- can interact with a degree of fluency 
and spontaneity that makes regular 
interaction with native speakers quite 
possible. 
- can take an active part in discussion 
in familiar contexts, accounting for 
and sustaining his/her views.  

วิชาเอกเลือก 
 

C1 Listening 
- can understand extended speech 
even when it is not clearly structured 
and when relationships are only 
implied and not signalled explicitly.  
- can understand television 
programmes and films without too 
much effort. 
Speaking 
- can present clear, detailed 
descriptions of complex subjects 
integrating sub-themes, developing 

205333 
Conversation and 
Discussion 
205434 Oral 
Presentation and 
Public Speaking 
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ทักษะ ปีที่เรียน ระดับ
CEFR 

ค าบรรยาย รายวิชา 

particular points and rounding off with 
an appropriate conclusion  
Interaction 
- can express oneself fluently and 
spontaneously without much obvious 
searching for expressions.  
- can use language flexibly and 
effectively for social and professional 
purposes.  
-can formulate ideas and opinions 
with precision and relate his/her 
contribution skillfully to those of other 
speakers  

การอ่าน ปีท่ี 1  
ภาคการศกึษา

ท่ี 1 

B1 - can understand texts that consist 
mainly of high frequency everyday or 
job-related language.  
- can understand the description of 
events, feelings and wishes 
passages.  

205111 Basic 
Reading     

  B2 - can read articles and reports 
concerned with contemporary 
problems in which the writers adopt 
particular stances or viewpoints. 
- can understand contemporary 
literary prose.  

205212 Analytical 
and Critical 
Reading    

การ
เขียน 

ปีท่ี 1  
ภาคการศกึษา

ท่ี 1 

B1 
 

Can write straightforward connected 
text on topics, which are familiar, or of 
personal interest.  

205121 Basic 
Writing    
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ทักษะ ปีที่เรียน ระดับ
CEFR 

ค าบรรยาย รายวิชา 

ปีท่ี 1  
ภาคการศกึษา

ท่ี 2 
 

205122 Paragraph 
Writing   

ปีท่ี 2  
ภาคการศกึษา

ท่ี 2 

B2 Can write clear, detailed essays on a 
wide range of subjects related to 
interests, passing on information or 
giving reasons in support of or 
against a particular point of view.  

205223 Essay 
Writing    

ปีท่ี 3  
ภาคการศกึษา

ท่ี 2 

B2 Can write clear, detailed reports on a 
wide range of subjects related to 
interests, passing on information or 
giving reasons in support of or 
against a particular point of view. 

205324 Research 
Report  Writing 

วิชาเอกเลือก C1 Can write clear, detailed, well-
structured and developed 
descriptions and imaginative texts in 
an assured, personal, natural style 
appropriate to the reader in mind.  

205425 Non-Fiction 
Writing  
205426 Creative 
Writing 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ  
                   จดัการศกึษาแบบทวิภาค 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
                   ไมมี่การจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน   
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
                   ไมมี่ 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
                   จนัทร์-ศกุร์ ในเวลาราชการ  
                   ภาคการศกึษาต้น          ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 
                   ภาคการศกึษาปลาย      ตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
    2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
              เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
                 พืน้ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าไม่เท่ากัน และส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต ่ า และปัญหาการปรับตัวจากการเ รียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเ รียนใน
ระดบัอดุมศกึษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้และสงัคมท่ีแตกตา่งไปจากเดิม ท าให้นิสิตต้องดแูลและพฒันา
ตวัเองมากขึน้ และเรียนรู้ท่ีจะจดัแบง่เวลาให้เหมาะสม  
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

      จดัโครงการปรับพืน้ฐานความรู้ภาษาองักฤษหรือการติวภาษาองักฤษให้กบันิสิตทกุคนใน
ปีการศึกษาแรก รวมทัง้สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตท่ีจดัโดยภาควิชา คณะ หรือ มหาวิทยาลยั อยา่งตอ่เน่ือง 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ชัน้ปีที่ศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชัน้ปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชัน้ปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชัน้ปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ชัน้ปีท่ี 4 - - - 60 60 

จ านวนนิสิตทัง้หมด 60 120 180 240 240 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน  

2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 
  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,350,000 2,250,000 3,150,000 3,600,000 3,600,000 
รวมรายรับ 1,350,000 2,250,000 3,150,000 3,600,000 3,600,000 

หมายเหตุ : คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วยจ านวนนิสิตในปีการศึกษานั้น 
 

2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 607,500 1,012,500 1,417,500 1,822,500 1,620,000 
 2. งบด าเนินการ 592,500 987,500 1,382,500 1,777,500 1,980,000 
   2.1 ค่าตอบแทน 32,500 307,500 502,500 687,500 880,000 
   2.2 ค่าใช้สอย 500,000 600,000 800,000 1,000,000 1,000,000 
   2.3 ค่าวัสดุ 50,000 70,000 80,000 90,000 90,000 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 3. งบเงินอุดหนุน 150,000 250,000 350,000 450,000 450,000 
   3.1 โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
   3.2 โครงการเสริมหลักสูตร/ 
พัฒนานิสิต 

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

 4. งบลงทุน  ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  
รวม 1,350,000 2,250,000 3,150,000 4,050,000 4,050,000 
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2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
  ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิต เป็นเงิน  15,486.75 บาทตอ่คน โดยคิดจากรายจ่าย

รวมทัง้ 5 ปีการศกึษา เทา่กบั 14,850,000  บาท หารด้วยจ านวนนิสิตตามแผนการับนิสิตทัง้ 5 ปีการศกึษา เทา่กบั 
960 คน จะได้เทา่กบั 15,486.75 บาทตอ่คน 

 
       2.7 ระบบการศึกษา 
       เป็นระบบการศกึษาแบบชัน้เรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ล าดับ หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

มคอ. 1 (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)  
 พ.ศ. 2560 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป           ไมน้่อยกว่า  30   30 30  
 1.1 วิชาบงัคบั -  30 
 1.2 วิชาบงัคบัไมน่บัหนว่ยกิต -  1 

2 หมวดวิชาเฉพาะ                  ไมน้่อยกว่า  84  ไมต่ ่ากวา่ 72 102 
 2.1 วิชาบงัคบั                      ไมน้่อยกว่า -  9 
 2.2 วิชาเอก                          ไมน้่อยกวา่ -  75 
       2.2.1 วิชาเอกบงัคบั        ไมน้่อยกวา่ 

สหกิจศกึษา/ฝึกงาน/อบรมในตา่งประเทศ 
  60 

6 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก         ไมน้่อยกว่า - ไมต่ ่ากวา่ 15 15 
 2.3 วิชาโท                           ไมน้่อยกว่า -  18   

3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6   6 6   
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร             ไมน้่อยกวา่ 120   ไมต่ ่ากวา่ 120 138   
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รายวิชาในหลักสูตร 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า          จ านวน  30  หน่วยกิต  
    ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้
    1.1  กลุ่มวิชาภาษา          ไม่น้อยกว่า                จ านวน  12  หน่วยกิต 

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

001211  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                      3(2-2-5) 
                  Fundamental English   

001212  ภาษาองักฤษพฒันา                                3(2-2-5) 
                 Developmental English   

001213  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                         3(2-2-5) 
                 English for Academic Purposes 
 
        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า               จ านวน  6 หน่วยกิต 
                   โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

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

001222  ภาษา สงัคมและวฒันธรรม                    3(2-2-5) 
                 Language, Society and Culture 

001224  ศลิปะในชีวิตประจ าวนั                    3(2-2-5) 
                 Arts in Daily Life 

001225  ความเป็นสว่นตวัของชีวิต                    3(2-2-5) 
                 Life Privacy 

001226  วิถีชีวิตในยคุดจิิทลั                        3(2-2-5) 
                 Ways of Living in the Digital Age 

001227  ดนตรีวิถีไทยศกึษา                       3(2-2-5) 
                 Music Studies in Thai Culture 

001228  ความสขุกบังานอดเิรก                    3(2-2-5) 
                 Happiness with Hobbies 

001229  รู้จกัตวัเอง เข้าใจผู้ อ่ืน ชีวิตท่ีมีความหมาย 3(2-2-5) 
                 Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
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001241  ดนตรีตะวนัตกในชีวิตประจ าวนั                3(2-2-5) 
                 Western Music in Daily Life 

001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม          3(2-2-5) 
                 Creative Thinking and Innovation 
 
                 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า               จ านวน    6 หน่วยกิต 
                   โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 
                 Philosophy of Life for Sufficient Living 

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

001233  ไทยกบัประชาคมโลก                       3(2-2-5) 
                 Thai State and the World Community 

001234  อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน             3(2-2-5) 
                 Civilization and Local Wisdom 

001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม                  3(2-2-5) 
                 Politics, Economy and Society 

001236  การจดัการการด าเนินชีวิต                       3(2-2-5) 
                 Living Management 

001237  ทกัษะชีวิต                                             3(2-2-5) 
                 Life Skills 

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

001239  ภาวะผู้น ากบัความรัก                       3(2-2-5) 
                 Leadership and Compassion 

001251  พลวตักลุม่และการท างานเป็นทีม             3(2-2-5) 
                 Group Dynamics and Teamwork 

001252  นเรศวรศกึษา                                    3(2-2-5) 
                 Naresuan Studies 

001253  การเป็นผู้ประกอบการ                       3(2-2-5) 
                 Entrepreneurship 
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                 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6 หน่วยกิต 
                   โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

001271  มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม                      3(2-2-5) 
                  Man and the Environment 

001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน           3(2-2-5) 
                  Introduction to Computer Information Science 

001273  คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวิตประจ าวนั      3(2-2-5) 
                  Mathematics and Statistics in Everyday Life 

001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั                3(2-2-5) 
                  Drugs and Chemicals in Daily Life 

001275  อาหารและวิถีชีวิต                         3(2-2-5) 
                  Food and Life Style 

001276  พลงังานและเทคโนโลยีใกล้ตวั                  3(2-2-5) 
                  Energy and Technology around Us 

001277  พฤตกิรรมมนษุย์                              3(2-2-5) 
                  Human Behavior 

001278  ชีวิตและสขุภาพ                       3(2-2-5) 
                  Life  and  Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                   3(2-2-5) 
                  Science in Everyday Life 
                 
                 1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย     บังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน    1  หน่วยกิต 

           001281  กีฬาและการออกก าลงักาย   1(0-2-1) 
Sports and Exercises 

 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า        102  หน่วยกิต 

2.1 วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
  208001   การเขียนภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                 3(2-2-5) 

Thai Language Writing for Communication 
784201  ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพฒันาตนเองในศตวรรษท่ี 21  3(3-0-6)  

Philosophy and Religion for Self-development in the 21st 
Century    
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776261   ภาษา วฒันธรรมและคตชินอาเซียน               3(3-0-6) 
ASEAN Languages, Culture and Folklore 

 
2.2 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  75  หน่วยกิต 

           วิชาเอกแบ่งเป็นวิชาเอกบงัคบัไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และวิชาเอกเลือกไม่น้อย
กว่า 15 หนว่ยกิต รายละเอียดดงันี ้
                         2.2.1  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 
  นิสิตหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษทกุคน ต้องศกึษาวิชาเอก
บงัคบั จ านวน 19 วิชา ดงัตอ่ไปนี ้
  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
              205141     ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

English Grammar 
  205142  สทัศาสตร์และสรวิทยาภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  English Phonetics and Phonology 
                         205243  วจีวิพากษ์และวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  English Morphology and Syntax 
205244             ภาษาศาสตร์ประยกุต์เบือ้งต้น                 3(3-0-6) 
                         Introduction to Applied Linguistics  

  กลุ่มวิชาการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน การแปล และ
การวิจัย 

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

205121     การเขียนเบือ้งต้น   3(2-2-5) 
  Basic Writing    
205122     การเขียนยอ่หน้า    3(2-2-5) 

Paragraph Writing   
                         205131     การฟังและการพดูเบือ้งต้น  3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking    
205212     การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์  3(3-0-6) 

    Analytical and Critical Reading    
             205223       การเขียนเรียงความ   3(2-2-5) 
    Essay Writing    



28 
 

205232     การสนทนาภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
English Conversation  

  205361  การแปลเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
    Basic Translation    
  205362  การแปลขัน้สงู       3(3-0-6) 
    Advanced Translation    
                         205424  การเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
    English Research Report  Writing 
                        กลุ่มวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ 

205151   วรรณคดีองักฤษและอเมริกนัเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
Introduction to British and American Literature 

               205252   วรรณกรรมร้อยแก้วองักฤษเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
    Introduction to English Prose    
 205253    วรรณกรรมร้อยกรององักฤษเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

Introduction to English Poetry    
                         205354    แนวโน้มและประเดน็ในวรรณคดีองักฤษ 3(3-0-6) 

Trends and Topics in English Literature    
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา อบรมในต่างประเทศ และการฝึกงาน  

     205496           การฝึกงาน                                               6  หน่วยกิต 
              Professional Training  
                         หรือ 
                         205497            สหกิจศกึษา     6  หนว่ยกิต 
               Co-operative Education 
   หรือ 
    205498           การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ 6  หนว่ยกิต 
              International Academic or Professional Training  
                          2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  นิสิตหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษทกุคน เลือกศกึษาวิชาเลือก
อยา่งน้อย 5 วิชา จากรายวิชาตอ่ไปนี ้

205333       การสนทนาและการอภิปราย    3(2-2-5) 
    Conversation and Discussion   
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205382   ภาษาองักฤษ สงัคม และวฒันธรรม           3(3-0-6) 
                 English Language, Society and Culture 
                         205355    เทวต านานกรีกและโรมนั   3(3-0-6) 
    Greek and Roman Mythology 
                         205356    เร่ืองสัน้สมยัใหม ่    3(3-0-6) 
    Modern Short Stories    
                         205371     ภาษาองักฤษธุรกิจ     3(3-0-6) 
    English for Business    
  205372     ภาษาองักฤษเพ่ือการทอ่งเท่ียว             3(3-0-6) 
    English for Tourism    
                         205373            ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม                  3(3-0-6) 
                                                 English for Hotel Business      
                         205374            ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ            3(3-0-6) 
                                                 English for Airline Business     
  205425    การเขียนเชิงสารคดี                 3(2-2-5) 

Non-Fiction Writing  
  205426  การเขียนเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
    Creative Writing 
                         205434             การน าเสนอและการพดูในท่ีชมุชน           3(2-2-5) 
                                                  Oral Presentation and Public Speaking 
                         205457  นวนิยายองักฤษและอเมริกนั      3(3-0-6) 
    British and American Novels 
                         205458  บทละครองักฤษและอเมริกนั      3(3-0-6) 
    British and American Drama 
  205463            การแปลทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ                  3(3-0-6) 
                                                 Translation for Health Sciences 
  205464            การแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
                                                 Translation for Science and Technology 
  205465            การแปลทางธุรกิจและส่ือสารมวลชน             3(3-0-6) 
                                                 Translation for Business and Mass Communication 
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  205475            ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางกฎหมาย   3(3-0-6) 
                                                 English for Legal Purposes      
                         205476            ภาษาองักฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 
                                                 English for Information Technology      
                         205477            ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน             3(3-0-6) 
                                                 English for Mass Communication      
                         205478            ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางวิชาการ    3(3-0-6) 
                                                 English for Academic Presentation      
   

2.3  วิชาโท    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
            นิสิตหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ เลือกเรียนวิชาโทไม่น้อยกว่า 

18 หนว่ยกิต  โดยเลือกเรียนจากกลุม่วิชาตอ่ไปนี ้หรือกลุม่วิชาท่ีมหาวิทยาลยัอนมุตัเิป็นวิชาโทได้ กลุม่ใด
กลุม่หนึง่เพียงกลุม่เดียว 

กลุ่มภาษาจีน 
206214          ภาษาจีนพืน้ฐาน 1    3(2-2-5) 

                                         Basic Chinese I    
                         206215         ภาษาจีนพืน้ฐาน 2    3(2-2-5)                   
                                            Basic Chinese II 
                         206321         การฟัง-พดูภาษาจีนพืน้ฐาน 1        3(2-2-5) 
                                           Basic Chinese Listening and Speaking I 
                         206315          ภาษาจีนพืน้ฐาน 3             3(2-2-5)                   
                                         Basic Chinese III 
                         206316         ภาษาจีนพืน้ฐาน 4             3(2-2-5)     

                         Basic Chinese IV 
                         206322         การฟัง-พดูภาษาจีนพืน้ฐาน 2                    3(2-2-5) 
                                           Basic Chinese Listening and Speaking II 
                

กลุ่มภาษาญ่ีปุ่ น 
                          207101              ภาษาญ่ีปุ่ น 1     3(2-2-5) 
                            Japanese I 
                          207102            ภาษาญ่ีปุ่ น 2     3(2-2-5) 
                                                  Japanese II 
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    207121            การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 1    3(2-2-5) 
                           Japanese Speaking and Listening I 
    207122             การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 2               3(2-2-5) 
                           Japanese Speaking and Listening II 
    207201             ภาษาญ่ีปุ่ น 3                  3(2-2-5) 
                             Japanese II 
                         207221             การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 3              3(2-2-5) 
                                        Japanese Speaking and Listening III 
 
  กลุ่มภาษาไทย 
                         208111            การพดูในที่ชมุชน                                          3(2-2-5) 
                                                  Public Speaking 
  208112            การอ่านเชิงวิจารณ์                                        3(2-2-5) 
                                                 Critical Reading 
                         208113            ศิลปะการเขียน                                  3(2-2-5) 
                                                 The Art of Creative Writing 
                         208114            การสรุปความ 3(2-2-5) 
              Summarizing  
  208121            วรรณกรรมเอกของไทย                                      3(2-2-5) 
                                                  Masterpieces of Thai Literary Work 
                         208252            ปัญหาการใช้ภาษาไทย                                 3(2-2-5)  

                                                 Problems of Thai Language Usage 
 

 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
          209111        ภาษาศาสตร์พืน้ฐาน                3(2-2-5) 
            Foundations of Linguistics 
          209112        เสียงและระบบเสียงในภาษา                          3(2-2-5) 
                         Sound and Sound System 
          209113        ค าและระบบไวยากรณ์               3(2-2-5) 
                       Word and Grammatical System 
          209114        ระบบความหมาย                          3(2-2-5) 
                       Meaning System 
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                      209115        ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา            3(2-2-5) 
           Linguistics and Language Teaching 
                      209116        ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                        3(2-2-5) 
           Linguistics and Communication 
  
 กลุ่มภาษาพม่า 

218101      ภาษาพม่า 1      3(2-2-5) 

      Myanmar I 

218102      ภาษาพม่า 2                            3(2-2-5) 

                     Myanmar II 

218131     การสนทนาภาษาพม่า 1   3(2-2-5) 

               Myanmar Conversation I 

218141     การอ่านภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 

                    Myanmar Reading I 

   218201    ภาษาพม่าเชิงสงัคมและวฒันธรรม               3(2-2-5) 

                              Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 

   218251   การเขียนภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 

       Myanmar Writing I 

        
    กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 
                                      219101  ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
                     French I 
                                      219102  ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
                     French II 
  219201      ภาษาฝร่ังเศส 3 3(2-2-5) 
                    French III 
 219202  ภาษาฝร่ังเศส 4 3(2-2-5) 
                     French IV 
                                      219121 การฟัง-การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 
  French Listening and Speaking I 
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  219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)   
                                                        French Reading and Writing I 
                            
 กลุ่มภาษาเกาหลี   

221281 ภาษาเกาหลีระดบัต้น 1 3(2-2-5) 
 Beginning Korean Language I 
221282 ภาษาเกาหลีระดบัต้น 2 3(2-2-5) 

  Beginning Korean Langauge II 
 221331 การฟังและการพดูภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking I 
 221332 การฟังและการพดูภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking II   

221381 ภาษาเกาหลีระดบักลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Language I  
221382 ภาษาเกาหลีระดบักลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Language II 

 
                       กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201 ภาษาเวียดนาม 1 3(2-2-5) 
 Vietnamese I 
778202  ภาษาเวียดนาม 2  3(2-2-5) 
 Vietnamese II 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Conversation 

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

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

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ – ท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
 Vietnamese for Specific Purpose - Tourism 
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     กลุ่มภาษาเขมร   
  780101    ภาษาเขมร 1 3(2-2-5) 

 Cambodian I 
  780102    ภาษาเขมร 2 3(2-2-5) 

 Cambodian II 
  780211    การฟัง-การพดูภาษาเขมร 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 
 

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

                                Indonesian  I 
                               229102      ภาษาอินโดนีเซีย 2     3(2-2-5) 

                                Indonesian II 
                                229201      การฟัง-การพดูภาษาอินโดนีเซีย  1   3(2-2-5) 

                               Indonesian Listening and Speaking I 
                              229202      การอ่านภาษาอนิโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 

                               Indonesian Reading I 
                                229301     การเขียนภาษาอนิโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 

                               Indonesian Writing I 
                                   229302      ภาษา สงัคมและวฒันธรรมอินโดนีเซีย   3(2-2-5) 

                               Language, Society and Culture of Indonesia 
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   กลุ่มภาษาลาว 
    782111     ภาษาลาวเบือ้งต้น  3(2-2-5)        
                     Introduction to Lao 
    782112     ภาษาลาวในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 
                     Lao in Daily Life 
   782113     ภาษาและวฒันธรรมลาว    3(2-2-5) 
         Lao Language and Culture 
   782114      ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารและวฒันธรรม  3(2-2-5) 
         Lao for Communication and Culture 
   782115      ภาษาลาวเฉพาะทาง     3(2-2-5) 
         Lao for Specific Purposes 
   782116      ภาษาลาวขัน้สงู         3(2-2-5)   
         Advanced Lao 
 
   กลุ่มการท่องเที่ยว 

          224111 อตุสาหกรรมท่องเท่ียวและจิตบริการ 3(2-2-5) 
        Tourism and Hospitality Industry 

                                      224121 ทรัพยากรท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
   Tourism Resources 
                                      224232 หลกัการจดัการโรงแรม 3(2-2-5) 
   Principles of Hotel Management 
                                      224251 การทอ่งเท่ียวตามความสนใจพิเศษ                 3(2-2-5) 
   Special Interest Tourism 
                                      224262 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัธุรกิจการบนิ 3(2-2-5) 
   Introduction to Airline Business 
                                      224353 มคัคเุทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวฒันธรรม 3(2-2-5) 

                   Cultural Heritage Specialist Guide 
     
   กลุ่มปรัชญาและศาสนา 
   784101      ปรัชญาเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
                     Introduction to Philosophy 
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   784102      ปรัชญาตะวนัออก     3(3-0-6) 
                   Eastern Philosophy 
                         784103      ปรัชญาตะวนัตก     3(3-0-6) 
                       Western Philosophy 
                              784104      การใช้เหตผุล     3(3-0-6) 
                       Reasoning 
   784105      ปรัชญากบัศาสนา     3(3-0-6) 
                             Philosophy and Religion 
   784106      จริยศาสตร์                 3(3-0-6) 
                         Ethics 
 กลุ่มภาษาสเปน 
   785101     ภาษาสเปนเบือ้งต้น 1                 3(2-2-5) 
         Elementary Spanish I 
                         785102    ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2              3(2-2-5) 

                                       Elementary Spanish II 
                         785201    ภาษาสเปนขัน้กลาง  1           3(2-2-5) 

                                     Intermediate Spanish I    
                                 785202    ภาษาสเปนขัน้กลาง  2           3(2-2-5) 

                                     Intermediate Spanish II    
                                 785321    การสนทนาภาษาสเปน              3(2-2-5) 

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

            
 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

นิสติเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยันเรศวรหรือสถาบนัอ่ืนโดยได้รับการเหน็ชอบ
จากมหาวิทยาลยั  ที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศกึษาทัว่ไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 
หมายเหตุ : ส าหรับนิสติที่ศึกษาหลกัสตูรสาขาวิชาอ่ืน ที่ประสงค์จะเลือกเรียนภาษาองักฤษเป็น

วิชาโท ต้องเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
  205111      การอ่านเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

      Basic Reading 
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  205121      การเขียนเบือ้งต้น    3(2-2-5) 
      Basic Writing 

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

          205131        การฟังและการพดูเบือ้งต้น   3(2-2-5) 
      Basic Listening and Speaking 

                                     205141        ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 
                                                          English Grammar   

                                     205232        การสนทนาภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
      English Conversation 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ก าหนดให้นิสิตศกึษาวิชาตา่งๆ ในแตล่ะ

ภาคการศกึษาและแตล่ะชัน้ปี ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

ชัน้ปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
 001211     ภาษาองักฤษพืน้ฐาน      3 (2-2-5) 
                   Fundamental  English   

001XXX    หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชามนษุยศาสตร์   3 (2-2-5)  
001XXX    หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 (2-2-5) 

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

            205121     การเขียนเบือ้งต้น      3 (2-2-5) 
    Basic Writing  

           205131     การฟังและการพดูเบือ้งต้น                    3 (2–2-5) 
    Basic Listening and Speaking 

           205141     ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ                                        3 (3–0-6) 
    English Grammar 
 รวม              21  หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  1 
       ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201    ทกัษะภาษาไทย     3 (2-2-5) 

    Thai Language  Skills  
  001212    ภาษาองักฤษพฒันา    3 (2-2-5) 
    Developmental  English   

001XXX   หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3 (2-2-5)    
001281  กีฬาและการออกก าลงักาย (บงัคบัไมน่บัหนว่ยกิต) 1(0-2-1) 

Sports and Exercises (Non-Credit) 
                         XXXXX              วิชาบงัคบั                                                  3 (X-X-X) 

205122  การเขียนยอ่หน้า     3 (2-2-5) 
  Paragraph Writing 
205142    สทัศาสตร์และสรวิทยาภาษาองักฤษ  3 (3–0-6) 
     English Phonetics and Phonology 
205151  วรรณคดีองักฤษและอเมริกนัเบือ้งต้น  3 (3–0-6) 
  Introduction to British and American Literature 

     รวม         21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  2 
        ภาคการศกึษาต้น 
 

   
001XXX   หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3 (2-2-5)                       
001XXX     หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                                          3(2-2-5) 
                         กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

  205232  การสนทนาภาษาองักฤษ    3 (2-2-5) 
                                                 English Conversation 

205243    วจีวิพากษ์และวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
    English Morphology and Syntax 
205252    วรรณกรรมร้อยแก้วองักฤษเบือ้งต้น  3 (3-0-6) 
    Introduction to English Prose 
XXXXXX  วิชาโท                3  (X-X-X) 

   Minor Course 
   รวม              18  หน่วยกิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



41 
 

ชัน้ปีที่  2 
                                    ภาคการศึกษาปลาย 
 

            001213    ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
                         001XXX   หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3 (2-2-5)        

205212    การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3 (3-0-6) 
    Analytical and Critical Reading 

 205223  การเขียนเรียงความ                        3 (2-2-5) 
  Essay Writing    
205244  ภาษาศาสตร์ประยกุต์เบือ้งต้น   3 (3-0-6) 
  Introduction to Applied Linguistics 
205253            วรรณกรรมร้อยกรององักฤษเบือ้งต้น                      3 (3-0-6) 
                         Introduction to English Poetry 
XXXXXX วิชาโท      3  (X-X-X) 

   Minor Course 
   รวม         21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 
 

                        XXXXXX            วิชาบงัคบั                                                   3 (X-X-X) 
                        205354     แนวโน้มและประเดน็ในวรรณคดีองักฤษ  3 (3-0-6) 

     Trends and Topics in English Literature    
                  205361  การแปลเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 

  Basic Translation    
                         205XXX   วิชาเอกเลือก        3 (X-X-X) 

  Elective Major 
XXXXXX วิชาโท      3 (X-X-X) 

   Minor Course 
XXXXXX วิชาโท      3 (X-X-X) 

   Minor Course 
     รวม               18  หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  3 
       ภาคการศึกษาปลาย 
 

                         XXXXXX           วิชาบงัคบั                                                           3 (X-X-X) 
205362  การแปลขัน้สงู                                                     3 (3-0-6) 
                         Advanced Translation 
205XXX   วิชาเอกเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Major 
205XXX   วิชาเอกเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Major 
XXXXXX วิชาโท      3 (X-X-X) 

   Minor Course 
XXXXXX วิชาโท      3 (X-X-X) 

   Minor Course 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี     3 (X-X-X) 

   Free Elective  
    รวม                        21  หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 
 

                         205424  การเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ  3 (2-2-5) 
  English Research Report Writing 
205XXX   วิชาเอกเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Major 
205XXX   วิชาเอกเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Major 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี     3 (X-X-X) 

   Free Elective  
    รวม             12 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  4 
       ภาคการศึกษาปลาย 

 
205496  การฝึกงาน                                    6 หน่วยกิต 
  Professional Training 
หรือ 
205497  สหกิจศกึษา     6 หนว่ยกิต 
  Co-operative Education 
หรือ 
205498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ  6 หน่วยกิต 
  International Academic or Professional Training 
    รวม     6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

        3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
001201          ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills    
             ความส าคญัและลกัษณะของภาษาไทยในบริบทสงัคมไทย  และในฐานะเคร่ืองมือ
การส่ือสาร  เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมยัอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทัง้ประเภท
ส่ือสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทัง้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
วิจารณ์เนือ้หาเพ่ือพิจารณาคณุค่าเชิงวรรณศิลป์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณุค่าหรือความเก่ียวข้อง
กับสังคมไทย  สังคมโลกในบริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)  ควบคู่ไปกับการ
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทย  โดยเน้นทกัษะการอา่นและการเขียนเป็นส าคญั   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media, including newspapers 
and electronic media.  Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing 
literary values, especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations)  along with developing Thai language skills, 
especially reading and writing. 
 
001211  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน         3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพฒันาการฟังภาษา องักฤษพืน้ฐาน  การพดู  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการ
ส่ือสารในบริบทตา่งๆ ในการเตรียมตวัส าหรับสงัคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar 
for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212   ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ใน
ศตวรรษท่ี 21  และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและ
สามารถส่ือสารข้อมลูท่ีแท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทท่ีเก่ียวข้องท่ีแตกตา่งกนั 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
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001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยเน้นทกัษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศกึษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการในการเตรียมตวัส าหรับสงัคมโลก 
             The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing and researching in preparation for a global society. 
 
001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคญัของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ  
การจดัการความรู้ การเลือก การสงัเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้
ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดี และมีนิสยัในการใฝ่หาความรู้ มีความขยนั  อดทน  ซ่ือสตัย์และกตญัญตูอ่แผน่ดนิ 

The meaning and importance of information; types of information sources; 
access to different sources of information; application of information technology and 
communication; media and information literacy; knowledge managements; selection, 
synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense 
of inquiry in students; diligences; patience; honesty; and gratitude to the country. 
 
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
            Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ี มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมพิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะท้อนผ่านภาษา  ทัง้ภาษาพูดภาษา
สญัลกัษณ์  โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรมในความหมายใหมท่ี่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปล่ียน
และการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes 
verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes 
of language, and usages in  borderless world. 
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001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พืน้ฐานความรู้ เข้าใจในคณุลกัษณะเบือ้งต้น ,ความหมาย,คณุคา่และ ความแตกตา่ง 
รวมทัง้ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,
ทัศนศิลป์ ,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะส่ือสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทาง
สนุทรียภาพ และการทดลองปฏิบตังิานขัน้พืน้ฐานของศลิปกรรมประเภทตา่งๆ เพ่ือการพฒันา ความรู้ 
เข้าใจ และการปลกูฝังรสนิยมทางสนุทรียะ ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั และสมัพนัธ์กบับริบทตา่งๆ ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและสากลได้  
  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art, including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the artistic 
experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, 
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 
001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 

          Life Privacy 
                         ปรัชญาและความรู้พืน้ฐานทางด้านความเป็นสว่นตวั หลกัสิทธิมนษุยชน กฎหมาย
ทางด้านความเป็นสว่นตวั ความเป็นสว่นตวัด้านข้อมลู ด้านสขุภาพ ด้านท่ีอยูอ่าศยัและเคหสถาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทกัษ์สิทธ์ิความเป็นสว่นตวั ความเป็นสว่นตวัในชีวิตประจ าวนั 

Philosophy and basic knowledge of privacy.   Human rights, privacy law. 
Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 
Protection of privacy, privacy in daily life. 

 
001226  วิถีชีวิตในยุคดจิิทัล       3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พฒันาทกัษะความสามารถในการใช้ส่ือ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
ส่ือสารประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึง
จริยธรรมและความรับผิดชอบของตนตอ่สงัคมจากพฤติกรรมการส่ือสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and 
individual responsibility to the society in communication behaviors. 
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001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Culture 
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทัง้บทบาทหน้าท่ี

คณุคา่ด้านสนุทรียภาพและความส าคญัตอ่สงัคมและวฒันธรรม 
  Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture, 
including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดเิรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสขุ  องค์ประกอบพืน้ฐานของการสร้างความสขุในการด าเนินชีวิต  การ
คดิอยา่งสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดเิรกเพ่ือสง่เสริมความสขุในชีวิตและสงัคม 
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย      3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
              สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คณุคา่ความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จกัรับฟังผู้ อ่ืน
อย่างลึกซึง้ การดแูลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ อ่ืน การค านึ งถึงบริบท
ด้านสงัคมเศรษฐกิจวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์ 

Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling emotions; 
empathy and consideration of the social, economic, cultural, and environmental context; living 
and working constructively with others. 

 
001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  Philosophy of Life for Sufficient living 
  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัปรัชญาและแนวคิด โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ด าเนินชีวิต ประสบการณ์อนัทรงคณุคา่ ตลอดจนปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในชีวิตและ
งานในทกุมิตขิองผู้ มีช่ือเสียง เพ่ือประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พฒันาชีวิตท่ีมีคณุภาพ มีประโยชน์และ
คณุคา่ตอ่สงัคม 
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Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes, 
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and professions, develop one’s quality of life to benefit society. 

 
001232  กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
                     กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิมนุษยชน 
จริยธรรมการใช้ส่ือในยุคดิจิทลั กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการคุ้มครองศิลปวฒันธรรม รวมทัง้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาสู่ศตวรรษท่ี 
21  
  The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments 
in the 21st century. 
 
001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัสงัคมโลก  ภายใต้การเปล่ียนแปลงในชว่งเวลา
ตา่ง ๆ  ตัง้แตก่่อนสมยัใหมจ่นถึงสงัคมในปัจจบุนั  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้ม
ในอนาคต การประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือการพฒันาตนเอง  การด าเนินชีวิตอยา่งมีคณุธรรม และการเป็น
พลเมืองท่ีมีคณุคา่ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time  from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world forum, 
including future trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 
001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยคุตา่ง ๆ วิถีวฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คตคิวามเช่ือ ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน  และการอนรัุกษ์ สืบทอด และพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local wisdom. 
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001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
          Politics, Economy and Society 

  ความหมายและความสมัพนัธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  พฒันาการการเมือง
ระดบัสากล  การเมืองพืน้ฐาน  การเมืองและการปรับตวัของประเทศพฒันาและก าลงัพฒันา  การ
ปกครองประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพืน้ฐาน  
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย  มนษุย์กบัสงัคม  สงัคมวิทยาพืน้ฐาน  การจัดระเบียบ
สงัคม  การขดัเกลาทางสังคม  ลกัษณะสงัคม  เอกลกัษณ์สงัคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  
เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปล่ียนแปลงทัง้การเมือง  เศรษฐกิจและ
สงัคม  ความสมัพนัธ์ของระบบโลกกบัประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development of 
international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed and 
developing countries; Thai politics; world-economic systems; influences of globalization in 
terms of economy; fundamental economy; the development of the economy and society of 
Thailand;  man and society; fundamental sociology; social order; social refinement; social 
characteristics; uniqueness of Thai society; the application of the body of knowledge to one’s 
living in a dynamic world of change in politics, economy, and society; and relationships of the 
world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 

Living Management  
   ความรู้และทกัษะ เก่ียวกบับทบาท หน้าท่ี ธรรมชาติของมนษุย์ และปัจจยัสู่
ความส าเร็จท่ียัง่ยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เทา่ทนัพฒันาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตให้ทนัสมยัรู้จกัการด าเนินชีวิตตามหลกัคณุธรรมจริยธรรม รวมทัง้การด าเนิน
ชีวิตทา่มกลางพลวตัของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
   Living management:  knowledge and skills concerning role, duty, and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills, and being updated with modern science and technology in daily life.  Living 
ethically along the dynamics of the 21st century, which is essential to the members of the 
ASEAN community as well as the world community. 
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001237  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสงัคม การปรับตวัเข้า
กับการเปล่ียนแปลงของสงัคม ทกัษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะในการยืดหยุ่น 
และการปรับตวั ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมและในสงัคมข้ามวฒันธรรม ทกัษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบตอ่ผลผลิต และ
ทกัษะการสร้างภาวะผู้น าและการรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which includes an adaptation to changes in a 
society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238  การรู้เท่าทันส่ือ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
           กระบวนการรู้เท่าทนัส่ือในยุคดิจิทลั มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของส่ือ 

ทฤษฎีส่ือศกึษา ได้แก่ มายาคติ สญัญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คณุลกัษณะ และอิทธิพลของส่ือ
ร่วมสมยั และส่ือดิจิทลั รวมทัง้วิเคราะห์สารท่ีมาพร้อมกับส่ือแต่ละประเภทดงักล่าวได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในยคุปัจจบุนั 

 Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on 
every current platform. 

 
001239  ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
                      ความส าคญัของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วย
ความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองท่ีดี  ศกึษาแนวปฏิบตัิท่ีดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะท่ีสามารถ
เป็นแนวทางในการท าจริงของผู้ เรียน 

The importance of a leader, leadership in the 21st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as 
a guideline for learner’s own activities. 
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001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน    3 (2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                        สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก 
ประเภทของบทเพลงในชีวิตประจ าวนั หลกัการวิจารณ์และช่ืนชมทางดนตรี กระบวนการประยกุต์ทาง
ดนตรีตะวนัตกในชีวิตประจ าวนั  

Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of 
Western music in daily life. 

 
001242   การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3 (2-2-5) 
                     Creative Thinking and Innovation 
                          กระบวนการพฒันานวตักรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลกูค้าและค้นพบรากเหง้าของ
ปัญหา การสร้างและการเลือกแนวความคดิ การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนาม
จริงและเก็บข้อมลู การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ า้ๆ อยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การท างานให้ส าเร็จในทีมงาน  พหสุาขา การระดมความคิด การตดัสินใจ การวิจารณ์
อยา่งสร้างสรรค์และการจดัการกบัความขดัแย้ง 

Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build- test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team:  brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments, and managing conflicts. 

 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม    3(2-2-5) 
                    Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพฒันาการของลกัษณะตา่งๆ ของ
กลุ่ม สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเก่ียวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การ
เปล่ียนทัศนคติของกลุ่ม การส่ือสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้าง
ทีมงาน และเครือขา่ย ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของกลุม่ ปัจจยัท่ีสง่เสริมการท างานเป็นทีมและฝึก
การปฏิบตังิานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding group behavior, development of group 
characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 
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guideline to create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, and practice 
of teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
                    Naresuan  Studies 
   พระราชประวตัสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราช มุง่เน้นศกึษาพระราชกรณียกิจในการ
บริหารราชการแผ่นดนิในด้านตา่งๆ เชน่ เศรษฐกิจ สงัคมและการตา่งประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอตั
ลกัษณ์ของคนไทยท่ีพงึประสงค์ในด้านตา่งๆ เชน่ การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้า
หาญ ความเสียสละ ความซ่ือสตัย์ และความอดทนตอ่การเผชิญปัญหา 
   Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over the 
kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in various 
aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, 
loyalty, and tolerance in the face of problems. 
 
001253          การเป็นผู้ประกอบการ                3 (2-2-5) 
          Entrepreneurship  
                        การปฏิบตักิารในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคดิใหม่ทาง
ธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม ่และการเร่ิมธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบธุุรกิจใหม่ท่ีเป็นไป
ได้และการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นัน้ การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจใหม่นัน้  เรียนรู้ความกดดนัจากการก่อตัง้ธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวข้อง และพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการ  แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทัง้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเช่ือมโยงกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เครือขา่ยทางการประกอบการ และพนัธมิตรธุรกิจ กลยทุธ์เพ่ือความอยู่รอด
อยา่งยัง่ยืน    

The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses 
on identifying and evaluating new ventures, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.   Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
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001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
    Man and the Environment 
                      ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ และระบบนิเวศบริการ  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ขอบเขตการรองรับมลภาวะของโลก  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการ
พฒันาท่ียัง่ยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความตระหนกั และการมีส่วนร่วมใน
การจดัการสิ่งแวดล้อม 
  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystems, human structure 
and system change that effects the environment, planetary boundary, climate change, 
sustainable development goals, environmental ethics and consciousness building, and 
environmental public participation. 
 
001272  คอมพวิเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบนัและความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
วิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ พืน้ฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน 
ความเส่ียงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีส่ือผสม การเผยแพร่ส่ือทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อ
มนษุย์และสงัคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible future, 
computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, 
Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development, and the influence of technology on man and 
society. 
 
001273   คณิตศาสตร์และสถติใินชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life 
ความรู้เบือ้งต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั ประกอบด้วย การวดัใน

มาตราวัดต่างๆ การหาพืน้ท่ีผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเส่ือมราคา ดอกเบีย้ และ
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ส่วนลด ขัน้ตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมลูเบือ้งต้น ความนา่จะเป็น และการตดัสินใจเชิงสถิตเิบือ้งต้น 

Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, 
data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 
 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
            Drugs and Chemicals in Daily Life  
                         ความรู้เบือ้งต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึง
เคร่ืองส าอางและยาจากสมนุไพรท่ีใช้ในชีวิต ประจ าวนัท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้
และการจดัการเพ่ือให้เกิดความปลอดภยักบัสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of drugs and chemicals, nutrition, food supplements, 
including cosmetics and herbal medicinal products commonly used in daily life and related 
to health as well as their proper selection and management for health and environmental 
safety. 
 
001275  อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 

Food and Life Style  
   บทบาทและความส าคญัของอาหารในชีวิตประจ าวนั วฒันธรรมและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในภูมิภาคตา่ง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตา่งประเทศ
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารท่ี
เหมาะสมตอ่ความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกซือ้อาหาร 
และอาหารและวิถีชีวิตกบัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์  ความตระหนกั และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 
around the world, including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, 
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selection according to basic needs, food 
choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of globalization 
with the awareness of environmental conservation. 
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001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 
Energy and Technology around Us  

             ความรู้พืน้ฐานด้านพลงังานและเทคโนโลยีใกล้ตวั  ท่ีมาของพลงังาน  พลงังานไฟฟ้า  
พลงังานเชือ้เพลิง  พลงังานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลงังาน  การบริโภคพลงังานทางอ้อม  
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เปล่ียนแปลงด้านพลงังาน 

             Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 
sources  and knowledge about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to 
energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use; and 
proactive approach to energy issues. 

 
001277  พฤตกิรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  
พืน้ฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสมัปชญัญะ สมาธิ และสารท่ี
เก่ียวข้องกับการมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  
พฤติกรรมมนษุย์ทางสงัคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทัง้การวิเคราะห์พฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

Knowledge of human behavior such as behavioral concepts; biological basics 
and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and involved 
substances; sensory perception, learning and memory, language; intelligence and other 
quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications 
in daily life. 

 
001278   ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
   Life and Health  
                        ชีวิตและพฤติกรรมสขุภาพ   การดแูลและสร้างเสริมสขุภาพของแตล่ะชว่งวยั  รวมถึง
การประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะ  เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่งตอ่เน่ือง 
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  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, 
including the implementation of health knowledge and skills for continuous improvement of 
the quality of life for oneself and others. 
 
001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

             บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทัง้ระบบท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เคมี พลังงานและไฟฟ้า การส่ือสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และ
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both biological and 
physical science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, 
space and the new frontier of science and technology. 

 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and physical 
fitness test. 
 
205111    การอ่านเบือ้งต้น                       3(3-0-6) 

Basic Reading     
                         กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การท านายก่อนการอา่น การอา่นเร็วแบบหาข้อมลู
จ าเพาะ การอา่นเร็วแบบหาใจความส าคญั การอ่านเพ่ือการหาหวัข้อเร่ือง ใจความหลกัของเร่ือง และ
ข้อความสนบัสนนุ การเดาความหมายค าศพัท์จากบริบท การหาความหมายแฝงจากบทอา่น 
ยกตวัอย่างเชน่ หลกัการอ้างอิง การอนมุาน น า้เสียง และจดุมุง่หมาย 
  Reading comprehension strategies; text predicting; scanning; skimming; 
finding topics, main ideas, and supporting details; guessing word and passage meanings 
from contexts i.e. referring, inferring, tones, and purposes. 
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205121     การเขียนเบือ้งต้น      3(2-2-5) 
  Basic Writing    

การเขียนประโยคชนิดตา่งๆ ได้แก่ เอกตัถประโยค อเนกตัถประโยค สงักรประโยค 
และประโยคผสม  ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเขียน เชน่ การเขียนประโยคท่ีไมส่มบรูณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน และการแบง่ประโยค 

 Writing different types of sentences including simple, compound, complex 
and compound-complex sentences; problems of writing errors such as sentence fragments, 
punctuation errors, comma splices, and run-on sentences. 
 
205122     การเขียนย่อหน้า      3(2-2-5) 

Paragraph Writing    
                         การเขียนย่อหน้าประเภทตา่งๆ เพ่ือส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ การเขียนประโยค
ใจความหลกัและประโยคสนบัสนนุโดยใช้ค าเช่ือมโยงความคดิท่ีเหมาะสม 
                         Writing different types of paragraphs for meaningful and effective 
communication; writing a topic sentence and supporting sentences with proper discourse 
connectors. 
 
205131     การฟังและการพูดเบือ้งต้น     3(2-2-5) 

Basic Listening and Speaking    
                         ทกัษะการพดูและการฟังเพ่ือการส่ือสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านอง
เสียง การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ การน าเสนอในชัน้เรียน รวมถึงการตระหนกัรู้เร่ือง
วฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
                         Oral communication and listening comprehension skills with emphasis on 
pronunciation and intonation patterns, the appropriate use of language in various situations, 
classroom presentations, including cultural diversity awareness. 
 
205141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

English Grammar 
            ไวยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นส าหรับการฟัง พดู อ่าน เขียนในบริบทตา่ง ๆ  

                         English grammar essential for listening, speaking, reading, and writing in 
different contexts 
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205142    สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
    English Phonetics and Phonology 
 เสียงและระบบเสียงในภาษาองักฤษ โดยรวมเร่ืองเสียงสระ เสียงพยญัชนะ อวยัวะท่ีใช้
ในการออกเสียง ค าเทียงคู ่หนว่ยเสียง หน่วยเสียงย่อย กฏการเปล่ียนแปลงเสียง โครงสร้างพยางค์ 
การลงเสียงหนกัเบา และท านองเสียง 
 English sounds and their systems including vowels, consonants, organs of 
speech, minimal pairs, allophones, rules of sound change, syllable structures, stress and 
intonation. 
 
205151   วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบือ้งต้น    3 (3-0-6) 

Introduction to British and American Literature 
  พืน้ฐานวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั วรรณกรรมประเภทตา่งๆ ได้แก่ ร้อยแก้ว ร้อย
กรอง และบทละคร องค์ประกอบของวรรณกรรมแตล่ะประเภท 
                         Background of English and American Literature; literary genre e.g. prose, 
poetry and drama; literary elements in each genre. 
 
205212       การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์     3(3-0-6) 
  Analytical and Critical Reading    
 ทกัษะการอา่นและกลวิธีการอา่นเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการพฒันา
ค าศพัท์ การวิเคราะห์จากบทอา่นประเภทตา่งๆ การฝึกการวิจารณ์อยา่งมีระบบในรูปแบบการ
อภิปรายและข้อเขียน 
 Critical reading skills and strategies, critical thinking, vocabulary 
development; the analysis of diverse texts; constructive criticism practice through oral 
discussion and writing. 
 
205223       การเขียนเรียงความ      3(2-2-5) 
 Essay Writing    
 การเขียนเรียงความประเภทตา่งๆ เชน่ การเขียนอธิบายความ การเขียนเลา่เร่ือง การ
เขียนเชิงบรรยาย และการเขียนเชิงโต้แย้ง โดยเน้นทกัษะการถอดความ การสรุปความ การจดบนัทึก 
การสงัเคราะห์ข้อมลู การเขียนอ้างอิง และการใช้ภาษาเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ 
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 Writing different types of essays such as exposition, narration, description 
and argumentation focusing on paraphrasing, summarizing, note-taking, synthesizing, 
citation and language use for academic writing. 
 
205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

English Conversation  
                         บทสนทนาท่ีซบัซ้อน และเป็นทางการมากขึน้ ในสถานะการณ์ท่ีหลากหลาย และ
วฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 
                         Extended and formal dialogues in various situations and cultural diversity 
awareness. 
 
205243  วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

English Morphology and Syntax 
                         โครงสร้างของค า วลีและประโยคในภาษาองักฤษ โดยรวมเร่ืองรากศพัท์ แก่นค า สว่น
เตมิหน้าค า สว่นเตมิท้ายค า หนว่ยค า หนว่ยค าย่อย โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยคและทฤษฎี
วากยสมัพนัธ์ 
                         The structures of English words, phrases, sentences including word roots, 
bases, stems, prefixes, suffixes, morphemes, allomorphs, phrasal and clausal structures, 
and syntactic theories. 
 
205244  ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบือ้งต้น               3(3-0-6) 

Introduction to Applied Linguistics 
                         การประยกุต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ เพ่ือวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ เชน่ การเรียนรู้ภาษา 
การสอนในชัน้เรียน สงัคมและวฒันธรรม การแปล 
                         Applications of linguistics knowledge for different purposes such as 
language acquisition, classroom teaching, culture and society, and translation 
 
205252   วรรณกรรมร้อยแก้วอังกฤษเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
 Introduction to English Prose    
 องค์ประกอบพืน้ฐานและลกัษณะส าคญัของงานประพนัธ์ร้อยแก้วภาษาองักฤษ เชน่ 
เร่ืองสัน้ นวนิยาย และบทละคร วิเคราะห์ตวับทโดยใช้แนวคดิหลกัทางวรรณคดี 
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  Elements and characteristics of English prose, e.g. short stories, novels, and 
plays; textual analysis based on major literary approaches.  
 
205253    วรรณกรรมร้อยกรองอังกฤษเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

Introduction to English Poetry    
                         องค์ประกอบพืน้ฐานของกวีนิพนธ์ภาษาองักฤษ การใช้ภาษาภาพพจน์ รูปแบบการ
แตง่กวีนิพนธ์ท่ีส าคญั การวิเคราะห์สนุทรียภาพและแนวคดิหลกัในบทกวีนิพนธ์จากยคุตา่งๆ  
                         Poetic elements in English poetry; use of figurative language; major poetic 
forms; aesthetic and thematic analysis of poems from different periods. 
 
205333       การสนทนาและการอภปิราย       3(2-2-5) 
 Conversation and Discussion   
 ทกัษะการพดูขัน้สงูผา่นการอภิปรายกลุม่ การแสดงความคดิเห็น การขยายความ
ค าตอบและการแก้ตา่งในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Advanced speaking skills through group discussions, expressing and 
justifying opinion, extending responses and defending ideas in various situations.  
 
205354    แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีอังกฤษ              3(3-0-6) 

Trends and Topics in English Literature 
                         ประเดน็ปัจจบุนัในการศกึษาและวิเคราะห์วรรณคดีองักฤษ 
   Current issues in English literary study and analysis. 
 
205355    เทวต านานกรีกและโรมัน               3(3-0-6) 
    Greek and Roman Mythology 
   เทวต านานกรีกและโรมนัท่ีส าคญั แนวคิดหลกัและปฏิรูปพจน์ของเทวต านานท่ี
ปรากฏซ า้ในภาษาและวรรณกรรมภาษาองักฤษและในส่ือสมยัใหม่  
                         Major stories from Greek and Roman mythology; recurring mythological 
themes and allusions in the English language and literature and in the modern media. 
 
205356    เร่ืองสัน้สมัยใหม่        3(3-0-6) 
 Modern Short Stories    
 องค์ประกอบของเร่ืองสัน้ การวิเคราะห์และตีความเร่ืองสัน้สมยัใหมท่ี่ก าหนด 
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 Elements of short stories, analysis and interpretation of selected modern short stories. 
 
205361  การแปลเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

Basic Translation    
                         หลกัการและประเดน็ปัญหาท่ีพบบอ่ยในการแปล การแปลประโยคและข้อความ
ประเภทตา่งๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ และจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
                         Principles of translation and problems commonly found in translation; 
translation of sentences and different types of texts from Thai into English and from English 
into Thai. 
 
205362  การแปลขัน้สูง                 3(3-0-6) 

Advanced Translation    
การแปลเอกสารประเภทตา่งๆ เชน่ บทความวิชาการ ขา่ว และเอกสารทางราชการ       

                         Translation of different types of texts such as academic articles, news and 
official documents. 
 
205371     ภาษาอังกฤษธุรกิจ          3(3-0-6) 
 English for Business 
 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ ค าศพัท์เชิงธุรกิจ การสรุปความ การ
เขียนบนัทึกข้อความ จดหมายเชิงธุรกิจ  - การอธิบายกราฟ จดหมายสมคัรงาน ประวตัยิอ่ส่วนตวั 
กระบวนการสมคัรงาน และการสมัภาษณ์งาน 
                       Reading and writing business documents; business vocabulary; summarizing 
documents; writing memos; correspondence; describing graphs and charts;  application 
letters and resume; job application process and interview. 
 
205372     ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว              3(3-0-6) 
 English for Tourism    
 ภาษาองักฤษในการติดตอ่ และให้บริการในธุรกิจท่องเท่ียว  
                       English for communication and services in tourism industry. 
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205373    ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม              3(3-0-6) 
 English for Hotel Business       
 ทกัษะฟังพดูอา่นเขียน ภาษาองักฤษส าหรับแผนกตา่งๆ ในโรงแรม เชน่ แผนกต้อนรับ 
แผนกประชาสมัพนัธ์ แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 
                       Skills in speaking, listening, reading and writing English for different 
departments in hotel business, such as reception, public relations, marketing, 
housekeeping, food and beverage. 
 
205374   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน    3(3-0-6) 
 English for Airline Business   
 ทกัษะตา่งๆ ในการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการบนิและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานต้อนรับนเคร่ืองบนิ พนกังานภาคพืน้ดนิ ค าศพัท์และการแสดงออกท่ีใช้
กบัผู้ โดยสารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
                       Communication skills for dealing with matters pertaining to airlines, such as 
English for cabin crews and ground staff; vocabulary skills and expressions used with 
passengers and related people. 
 
205382         ภาษาอังกฤษ สังคม และวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 English Language, Society and Culture  
 ทกัษะ ทศันคตทิางสงัคม ตอ่ภาษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและวฒันธรรม การใช้
ภาษาในบริบทตา่งๆ รวมถึง การขอโทษ กลวิธีในการขอร้อง การใช้ค าสภุาพ ลกัษระท่าทางตอ่การใช้
ภาษา 
                       Skills, social attitude to languages; the relationship between language and 
culture; language use in different contexts including apologies, request strategies, polite 
terms, and gestures.  
 
205424   การเขียนรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ   3 (2-2-5) 

English Research Report Writing 
  โครงสร้างและองค์ประกอบของรายงานการวิจยั ทกัษะการเขียนเพ่ือการวิจยั การ
เขียนรายงานการวิจยัจากปฏิบตักิารวิจยัในหวัข้อท่ีนิสิตสนใจและเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
โดยได้รับความเห็นชอบและอยูภ่ายใต้การดแูลของอาจารย์ผู้สอน 
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  Structure and components of a research report; writing skills for research; 
writing a research report based on a research study on a self-selected topic related to the 
field of English, approved and supervised by the course lecturer. 
 
205425   การเขียนเชิงสารคดี      3(2-2-5) 

Non-Fiction Writing 
                         หลกัและการฝึกเขียนเชิงสารคดี การเขียนเชิงสารคดีประเภทตา่งๆ เช่น บทความ
ปริทศัน์ แผน่พบั บทความท่องเท่ียว และบทความปกิณกะ 
   Principles and practices of non-fictional writing; non-fictional writing such as 
review articles, brochures, travel articles, and magazine articles. 
 
205426   การเขียนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 

Creative Writing 
                         หลกัการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนประเภทตา่งๆ ทัง้สารคดีและบนัเทิงคดี 
ขนบทางวรรณกรรมและวิธีและเคร่ืองมือตา่งๆ ในการเขียน 
   Introduction to the craft of creative writing; writing a variety of genres both 
fictional and non-fictional; examination of literary conventions and writing techniques and 
tools. 
 
205434     การน าเสนอและการพูดในท่ีชุมชน    3(2-2-5) 
 Oral Presentation and Public Speaking    
 เทคนิคการน าเสนอเพ่ือวตัถปุระสงค์ตา่งๆ  ขัน้ตอนการน าเสนอ หลกัการพดูในท่ีชมุชน 
และ การค้นคว้าข้อมลูเพื่อน าเสนอ การกล่าวสนุทรพจน์ และการประกาศในท่ีชมุชน 
 Presentation techniques for different purposes , steps of presentation, 
p r i nc ip les  o f  pub l i c  speaking and researching information for presentation; sustained 
monologue; and public announcement. 
 
205457   นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน       3(3-0-6) 
  British and American Novels   
                         องค์ประกอบของนวนิยายองักฤษและอเมริกนั การวิเคราะห์และตีความนวนิยาย
องักฤษและอเมริกนัท่ีก าหนดจากยคุตา่ง ๆ 
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                         Elements of British and American novels, analysis and interpretation of 
selected British and American novels from different periods. 
 
205458  บทละครอังกฤษและอเมริกัน     3(3-0-6) 

British and American Drama 
                        องค์ประกอบของบทละครองักฤษและอเมริกนั การวิเคราะห์และตีความบทละคร
องักฤษและอเมริกนัท่ีก าหนดจากยคุตา่ง ๆ     
                        Elements of British and American drama, analysis and interpretation of 
selected British and American plays from different periods. 
                    
205463   การแปลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     3(3-0-6) 
 Translation for Health Sciences   
 หลกัการและกลวิธีการแปลประโยคและข้อความทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ เชน่ บท
วิชาการ บทคดัยอ่ และงานวิจยั 
                       Translation principles and strategies of medical and health sciences text, 
such as abstracts, articles and research. 
 
205464   การแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    3(3-0-6) 
 Translation for Health Sciences   
 หลกัการและกลวิธีการแปลประโยคและข้อความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชน่ 
บทคดัย่อ และบทความทางวิชาการ 
                       Translation principles and strategies of sciences and technology text, such as 
abstracts, articles and research 
 
205465   การแปลทางธุรกิจและส่ือสารมวลชน                     3(3-0-6) 
 Translation for Business and Mass Communication   
 หลกัการและกลวิธีการแปลประโยคและข้อความทางธุรกิจและการส่ือสารมวลชน 
                       Translation principles and strategies of business and mass communication 
text 
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205475   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย   3(3-0-6) 
 English for Legal Purposes   
 ภาษาองักฤษพืน้ฐานท่ีเก่ียวกบักฎหมาย การใช้ค าศพัท์และวลีทางกฎหมาย ท่ี
เก่ียวกบัระบบกฎหมาย ระบบศาล กฎหมายแพง่ นิตกิรรม สญัญา ละเมิด และกฎหมายอาญา เป็น
ต้น 
                       Fundamental English language relating to the law; the use of legal 
terminologies and phrases relating to legal systems, court systems, civil law, juristic acts, 
contracts, tort and criminal law. 
 
205476   ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6) 
 English for Information Technology 
 ภาษาองักฤษในบริบทเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี การอา่นเพ่ือการวิเคราะห์ 
อภิปรายประเด็นส าคญั และน าเสนอความคดิทางวิชาการ 
                      Academic English in information and technology contexts; emphasis on reading 
for analysing, discussing key issues and presenting academic opinions. 
 
205477   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน             3(3-0-6) 
 English for Mass Communication 
 หลกัและลีลาการเขียนภาษาองักฤษในการส่ือสารมวลชน เชน่ ขา่ว เนือ้หา ส าหรับ
เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต บทภาพยนต์ บทโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
                       Principles and styles of the English language used in mass communication, 
such as news articles, web contents, movie scripts and public relations announcements. 
 
205478   ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางวิชาการ            3(3-0-6) 
 English for Academic Presentation 
 หลกัการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทัง้แบบ พดูเพ่ือการน าเสนอและน าเสนอ
โปสเตอร์ส าหรับการวิจยัค้นคว้า ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชา 
                       Representative role for oral and poster presentations in academic researching 
related to students’ educational fields. 
 
 
 



68 
 

205496 การฝึกงาน                                           6  หน่วยกิต 
 Professional Training 
                       การปฏิบตังิานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บณัฑิต
เป็นเวลา 16 สปัดาห์ และไมน้่อยกวา่ 350 ชัว่โมง 

             Professional  training related to the student’s field of study in an institute or 
workplace of prospective employers for 16 weeks and with the minimum training period of 
350 hours. 

205497 สหกิจศึกษา        6  หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
 การฝึกปฏิบตังิานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กร 
ผู้ใช้บณัฑิตท่ีท าความร่วมมือกบัสถานศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ให้มีความช านาญในการ
ใช้ภาษาองักฤษ อยา่งเป็นระบบก่อนส าเร็จการศกึษา ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไมต่ ่ากว่าส่ีเดือน 

Professional training relating to English language 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 and fluency in using English language by undergoing the training conforming 
to the conditions restricted in the contract with the minimum training period of four month 

 
205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    6  หน่วยกิต 
 International Academic or Professional Training 

          การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชา ในสถาบนั  
สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บณัฑิตในตา่งประเทศ ให้เช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษ โดยมี
ระยะเวลาไมต่ ่ากวา่สามเดือน 

   International academic or professional  training relating to English language 
in the institute, workplace or prospective employer organization in the country or overseas 
to instill trainee with fluency in using English language by undergoing the training with the 
minimum training period of three months 

 
 
 
 



69 
 

206214         ภาษาจีนพืน้ฐาน 1                 3(2-2-5) 
   Basic Chinese I 
   ทักษะพืน้ฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ออกเสียงระบบเสียง
ภาษาจีนกลางโดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA/PINYIN) ศัพท์
พืน้ฐานตา่ง ๆ เก่ียวกบัสิ่งใกล้ตวัและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัประมาณ 300 ค า  
   Four basic skills of Mandarin Chinese, including speaking, listening, writing 
and reading; Mandarin Chinese pronunciation according to the Chinese Phonetic Alphabet 
(CPA/ PINYIN) system; 300 everyday-life words. 
 
206215          ภาษาจีนพืน้ฐาน 2               3(2-2-5) 
                    Basic Chinese II 

   ค าศพัท์ภาษาจีนพืน้ฐานประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดบัค าหลายพยางค์ วลี 
และระดบัประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พืน้ฐานของภาษาจีนระดบัประโยค โครงสร้างประโยคแบบตา่ง ๆ 
คือประโยคท่ีใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคณุศพัท์วลี ประโยค
ภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบตา่ง ๆ    
   400 everyday-life words and expressions; practice pronouncing multi-syllable 
words, phrases and sentences; learn basic grammar to form sentences in various structures, 
including, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 
sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences and question words 
practicing. 
 
206321  การฟัง-การพูดภาษาจีนพืน้ฐาน 1           3(2-2-5)  
  Basic Chinese Listening and Speaking I 
  ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆโดยเน้นท่ีการออกเสียงให้ชัดเจน
ถกูต้อง และสามารถพดูโต้ตอบได้ 
  Practice listening and speaking for daily life communication with an emphasis 
on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese. 
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206315          ภาษาจีนพืน้ฐาน 3               3(2-2-5) 
  Basic Chinese III 

   ปริมาณค าศพัท์ในชีวิตประจ าวนัและศพัท์วิชาการต่าง ๆ เพิ่มอีกประมาณ 500 ค า 
ส่วนขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีใช้เ ช่ือมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ า้
ค าคุณศัพท์พยางค์เด่ียวและสองพยางค์ หน่วยค าท่ีแสดงการด าเนินต่อเน่ืองไปของภาคแสดง 
หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีแสดงการเน้นประสบการณ์ การซ า้ค ากริยาสองพยางค์ ประโยคท่ีภาคแสดงมี
หลายกริยาวลี ศกึษาการใช้ค าบพุบทตา่ง ๆท่ีส าคญัรวมทัง้ค าเช่ือมของประโยคซบัซ้อน 
   500 everyday-life words and technical terms; the complement of degree and 
directional complements; the structural particles; the reduplication of monosyllabic and 
dissyllabic adjectives; structure of indication the progressive aspect; the particles 
emphasizing on past experiences; the reduplication of dissyllabic verbs; the sentence with 
verbal constructions in series indicating the means or purpose of an action; several 
prepositions and conjunctions use in complex sentences. 
 

206316          ภาษาจีนพืน้ฐาน 4           3(2-2-5) 
   Basic Chinese IV 

   ค าศพัท์ ไวยากรณ์ท่ีซบัซ้อนมากขึน้ มีปริมาณค าศพัท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้าง

ไวยากรณ์ การซ า้ค าของค าจ านวนเลข-ค าลกัษณะนาม ค าบพุบทอ่ืน ๆ 

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

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

other adverbs. 

 
206322 การฟัง-การพูดภาษาจีน พืน้ฐาน 2                3(2-2-5)  
 Basic Chinese Listening and Speaking II 
    ฟัง-พดูบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ในระดบักลาง และสงูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการใช้ถ้อยค าให้ถกูต้อง และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
   Practice listening and speaking for daily life communication at the 
intermediate and advanced levels with an emphasis on the use of proper and appropriate 
language for various situations. 
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207101  ภาษาญ่ีปุ่น 1                  3(2-2-5) 
  Japanese I 
    ศกึษาโครงสร้างประโยคขัน้พืน้ฐานศกึษาตวัอกัษรฮิระงะนะ  อกัษรคะตะคะนะ อา่น
บทความสัน้ เขียนประโยคสัน้ๆ ขัน้พืน้ฐาน ในหวัข้อเก่ียวกบัเร่ืองราวใกล้ตวัท่ีคุ้นเคย 

Study the basic sentence structures; study characters of Hiragana and 
Katakana; read short articles and write short simple sentences on familiar topics. 

 
207102  ภาษาญ่ีปุ่น 2                  3(2-2-5) 
  Japanese II 

ศกึษาโครงสร้างประโยคพืน้ฐานในระดบัท่ีสงูขึน้ อา่นจบัใจความบทความสัน้ ขัน้ 
พืน้ฐานเก่ียวกบัเร่ืองราวใกล้ตวั  และจบัประเดน็ส าคญัจากบทท่ีอา่น และเขียนแสดงความคดิเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองราวใกล้ตวัเป็นประโยคสัน้ๆศกึษาอกัษรคนัจิขัน้พืน้ฐานท่ีปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 
150 ตวั  

Study higher-level sentence structures; read and find the main ideas of short 
articles on familiar topics; write short sentences to express opinion on familiar  topics; study 
at least 150 basic Kanji characters in the textbook. 

 
207121  การพูดและการฟังภาษาญ่ีปุ่น 1              3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening I 
     แนะน าเก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัท่ีใกล้ตวัท่ีคุ้นเคย โดยใช้ค าสัน้ๆ ง่ายๆ ฟัง
และท าความเข้าใจขา่วสารง่ายๆ 

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

 
207122  การพูดและการฟังภาษาญ่ีปุ่น 2             3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening II 
     ถามและตอบโดยใช้ค าศพัท์ง่ายๆ เก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัท่ีใกล้ตวัฟังและ
ท าความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัท่ีใกล้ตวั 

Ask and answer questions about daily life using basic vocabulary; listen and 
understand stories about familiar topics. 
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207201  ภาษาญ่ีปุ่น 3                       3(2-2-5) 
  Japanese III 

ศกึษาโครงสร้างประโยคขัน้พืน้ฐาน และระดบักลาง ศกึษาอกัษรคนัจิขัน้พืน้ฐาน 
และระดบักลาง ท่ีปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตวั 

Study basic and intermediate-level sentence structures; study at least 150 
basic and intermediate-level Kanji characters in the textbook.  

 
207221  การพูดและการฟังภาษาญ่ีปุ่น 3             3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening III 

อธิบายอย่างเป็นขัน้เป็นตอนแบบง่ายเก่ียวกบัเร่ืองราวใกล้ตวัท่ีได้พบเจอในการใช้ 
ชีวิตในสงัคม ถ่ายทอดความรู้สกึหรือความคิดเห็นของตน อีกทัง้การตัง้ค าถามและตอบค าถาม เป็น
ต้นฟังการอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองราวใกล้ตวัท่ีได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสงัคม และท าความเข้าใจได้ใน
ระดบัหนึง่ 
   Give systematic explanations about topics related to daily life in society, 
express feelings and opinions, ask and answer questions; listen and generally understand 
explanations about topics related to daily life in society. 
 
208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร    3(2-2-5) 

Thai Language Writing for Communication 
วิธีการเขียน ย่อหน้า โวหาร และเร่ืองราว ฝึกการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสมกบับคุคล

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

written language for a particular person, occasion, and place with the aims for the effective 
and creative communication.   
 
208111  การพูดในท่ีชุมชน          3(2-2-5) 
                  Public Speaking  
  หลกัการและรูปแบบในการพดูในท่ีชมุชนทัว่ไป ทัง้แบบพิธีการและแบบไมเ่ป็น     พิธี
การ การเตรียมตวั การพฒันาบคุลิกภาพ การควบคมุน า้เสียง การใช้ถ้อยค าส านวนและ           อวจั
นภาษาให้เหมาะสม การน าเสนองานอนัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษา รวมถึงองค์ประกอบท่ีสง่ผลให้การ
พดูมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบักลุม่ผู้ ฟัง  
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  Principles and patterns of formal and informal public speaking; preparation; 
personality development; voice controlling; proper use of words, expressions, idioms, and 
body language; academic presentation; components for effective speaking. 
 
208112 การอ่านเชิงวิจารณ์          3(2-2-5) 
 Critical Reading   
 หลกัการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทัง้
จากตัวบทและจากบริบท  รวมทัง้การบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างาน
ประพนัธ์ตา่งๆ  ตลอดจนน าเสนอผลงานทัง้ในรูปแบบของการพดูและการเขียน 
 Principles of literary criticism; reading literature and literary works critically in 
terms of both content and context; reviewing, analyzing, considering, and evaluating  literary  
works and delivering the criticism in both oral and written forms. 
 
208113  ศิลปะการเขียน          3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing   

หลกัและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตวัอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  
และสร้างงานเขียนประเภทตา่งๆ  เพ่ือเพิ่มทกัษะการเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  Principles and strategies of Thai writing; analyzing samples of written works in 
terms of styles, techniques, and patterns; writing different types of works to develop effective 
writing skills. 
 
2081114  การสรุปความ       3(2-2-5) 
                    Summarization  

            สรุปความจากการอา่นและการฟังสารประเภทตา่งๆ  ครอบคลมุเนือ้หาสาระท่ีทนัสมยั  
ตลอดจนข้อมูลทางวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง     แล้วน าเสนอ
ด้วยการพดูและเขียนท่ีกระชบั สละสลวยและได้ใจความ 
  Summarizing different texts from reading and listening which contain modern 
knowledge and knowledge about local culture, especially in the lower north of Thailand; 
presenting the summary both in oral and written forms by using succinct, properly-stylized, 
and informative language.   
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208121   วรรณกรรมเอกของไทย     3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
  ความเป็นมาและวิวฒันาการวรรณกรรมเอกของไทยตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยัจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์  ในด้านประเภท  รูปแบบ  ลกัษณะภาษา  เนือ้หา  ท่วงท านองการประพนัธ์  และคณุคา่
ทางวรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสงัคมและทางวฒันธรรม  โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมเอกในแตล่ะ
สมยั 
  History and evolution of Thai literary masterpieces from the Sukhothai to 
Ratanakosin periods regarding genres, patterns, characteristics of language, contents, 
writing styles, values of art created language, and reflections on culture and society through 
a number of masterpieces of Thai literary works in various periods. 
 
208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย          3(2-2-5) 
 Problems of Thai Language Usage 
 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้
ภาษาไทยในปัจจบุนัท่ีมีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays; analyzing and 
solving problems in Thai language usage. 
 
209111           ภาษาศาสตร์พืน้ฐาน                       3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
             ศกึษาความรู้ทัว่ไปทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาธรรมชาตขิองภาษา องค์ประกอบ
ของภาษา หน้าท่ีของภาษา สากลลกัษณ์ของภาษา ภาษาตระกลูตา่งๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษา
ของนกัภาษาศาสตร์ การแบง่แขนงวิชาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างวิชา
ภาษาศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
             Introduction to language and linguistics including the nature of language, 
language components, language functions, language universals, language families, some 
linguistic approaches, linguistic branches, and connections between linguistics and other 
academic disciplines. 
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209112           เสียงและระบบเสียงในภาษา                     3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
             ศกึษาเสียงพดูของมนษุย์โดยเน้นพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ กล
สทัศาสตร์  และโสตสทัศาสตร์ รวมทัง้การถ่ายถอดเสียงด้วยสญัลกัษณ์ทางสทัศาสตร์ ตลอดจน
แนวคิดทฤษฎีทางสทัวิทยา และการวิเคราะห์ระบบเสียง 

           Study of human speech with an emphasis on articulatory phonetics, acoustic 
phonetics, and auditory phonetics; phonetic transcription; and also phonological theory and 
phonological analysis.  
 
209113           ค าและระบบไวยากรณ์                       3(2-2-5) 
  Word and Grammatical System 
             ศกึษาหลกัการและวิธีการวิเคราะห์หนว่ยค า ค า วลี และประโยค โดยพิจารณา
โครงสร้าง องค์ประกอบ การจดัประเภท ความสมัพนัธ์ของค าในวลีและประโยค ความหมาย ตลอดจน
การใช้ โดยวิธีการตา่งๆ ทางภาษาศาสตร์ 
            Study of words, phrases and sentences along with analysis of constructions, 
componential elements, grammatical categorization, grammatical relations, meanings and 
usage with linguistic theories and analytical approaches to these units. 
 
209114           ระบบความหมาย                    3(2-2-5) 
  Meaning System 
             ศกึษาเร่ืองของความหมายของภาษาในระดบัค า และระดบัท่ีสงูกวา่ เชน่ วลี ประโยค  
และข้อความ ประเภทของความหมาย การจดัหมวดค าตามความหมาย การเปล่ียนแปลงความหมาย 
ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างความหมายกบัความรู้เก่ียวกบัโลกรอบตวั 
            Study of the meanings of words and the upper grammatical levels; types of 
meaning; semantic categorization of words; semantic change; meaning and the knowledge 
of the world. 
 
209115           ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา                          3(2-2-5) 
    Linguistics and Language Teaching  
                         ประยกุต์หลกัการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เข้ากบัการสอนภาษาท่ีหนึง่ ภาษาท่ี
สอง หรือภาษาตา่งประเทศ พิจารณาความแตกตา่งของวิธีการสอนภาษาท่ีสองหรือการสอน
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ภาษาตา่งประเทศ เน้นการน าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ในการสอนภาษาและการฝึก
ปฏิบตัใินการสอนภาษา 

           Apply linguistic principles and approaches to teaching first, second, or foreign 
languages; study the differences between each second or foreign teaching methodology with 
an emphasis on how to apply them to language teaching.   

 
209116   ภาษาศาสตร์และการส่ือสาร                  3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 
             ศกึษาแนวคิดและหลกัการในการส่ือสารท่ีใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั การใช้ค า 
ข้อความ ส านวน ลีลาการพดู และการเขียน ปัญหาด้านภาษาท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การส่ือสาร ปัญหาการ
ส่ือสารท่ีเกิดจากความแตกตา่งด้านระบบความเช่ือ ทศันคต ิและวิถีปฏิบตัใินแตล่ะสงัคม แนวคิดด้าน
ความหมายและปฏิบตัศิาสตร์ท่ีชว่ยให้เข้าใจหลกัการส่ือสารด้วยภาษา ตลอดจนการฝึกทกัษะการ
ส่ือสารด้วยภาษาด้านตา่งๆ 
            Study of approaches to language communication; usage of words, phrasal 
utterances, expressions, and styles of speaking and writing; language problems in 
communication; communicative problems caused by differences in belief, attitude, and the 
ways of living in different communities or societies; semantic and pragmatic approaches to 
language communication; and practice with various types of communication. 
 
218101   ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar I  
   ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน 

ค าศพัท์พืน้ฐาน และค าแสดงวิภัตติปัจจัยท่ีส าคญั ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถ

ส่ือสารภาษาพมา่ได้ในระดบัเบือ้งต้น  

   Myanmar alphabetical systems in relation to its phonological system; study 

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

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

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

   Myanmar II  

   โครงสร้างประโยคท่ีซบัซ้อนขึน้จ าแนกความแตกตา่งระหว่างภาษาพดูและภาษา

เขียน โดยเฉพาะการใช้วิภตัตปัิจจยัท่ีซบัซ้อน ฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียน ในรูปของความเรียง

ขนาดกลาง 

   Complex structures of Myanmar language; learn to distinguish differences 

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

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

 

218131    การสนทนาภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 

   Myanmar Conversation I  

   การสนทนาภาษาพมา่  โดยเน้นรูปประโยค  และศพัท์ส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  

การแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร การแสดงความคิดเห็นอยา่งง่าย ๆ พร้อมกบัการเรียนรู้สงัคมและ

วฒันธรรมพมา่ในแง่มมุตา่ง 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  

   ทกัษะและความช านาญในการอา่นความเรียงภาษาพมา่ในระดบัพืน้ฐาน ศกึษาการ

ใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอา่น พร้อมการฝึกสรุปประเดน็ 

  Reading skills through basic Myanmar texts; 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  

   ความสมัพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสงัคมและวฒันธรรม  เพื่อการใช้ภาษาพม่า

อย่างถกูต้องเหมาะสมกบักาลเทศะ 

   The relation between Myanmar language and Myanmar society and 
culture; knowledge and ability to use appropriate level of Myanmar language for different 
situations. 
 

218251   การเขียนภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 

  Myanmar Writing I    

   เขียนความเรียงภาษาพม่าเรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษา

เขียนก่ึงรูปแบบ  

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

words used in colloquial Myanmar writing. 

 
219101  ภาษาฝร่ังเศส 1       3(2-2-5) 

French I 
          ฝึกฝนทกัษะการส่ือสารภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การฟัง การพดู การอ่าน

และการเขียน ศกึษาไวยากรณ์ระดบัเบือ้งต้น และวฒันธรรมฝร่ังเศส  
  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 
speaking, reading, and writing skills; study of basic grammar and French culture. 
 
219102  ภาษาฝร่ังเศส 2      3(2-2-5) 

French II 
          ฝึกฝนทกัษะการส่ือสารภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การฟัง การพดู การอ่าน

และการเขียน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายขึน้ ศกึษาไวยากรณ์ระดบัเบือ้งต้น และวฒันธรรมฝร่ังเศส  
  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 
speaking, reading, and writing skills in a variety of situations; study of basic grammar and 
French culture. 
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219121  การฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1     3(2-2-5) 
French Listening and Speaking I  
พฒันาทกัษะในการฟัง และการพดูเพ่ือใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั  
Development of listening and speaking skills in various situations of everyday 

life. 
 
219201  ภาษาฝร่ังเศส 3      3(2-2-5) 

French III 
โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีซบัซ้อน เน้นการใช้ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารใน 

สถานการณ์ตา่งๆ ศกึษาไวยากรณ์ระดบัท่ีสงูขึน้  
Complex French sentence structures with an emphasis on French 

communicative skills in a variety of situations; study of higher-level grammar. 
 
219202  ภาษาฝร่ังเศส 4      3(2-2-5) 

French IV 
  โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีซบัซ้อนขึน้ เน้นการส่ือสารภาษาฝร่ังเศสได้อยา่ง
ถกูต้อง ชดัเจน ตามหวัข้อท่ีก าหนด 

More complex French sentence structures with an emphasis on appropriate 
use of French in given topics. 
 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 1    3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 
  หลกัการอา่นและฝึกอา่นบทความภาษาฝร่ังเศสประเภทตา่งๆ โดยเน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างและตีความหมายเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาและใจความท่ีส าคญั ฝึกการเขียน จดหมาย และ 
เรียงความขนาดสัน้ 
  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. 
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221281   ภาษาเกาหลีระดับต้น 1     3(2-2-5) 
  Beginning Korean Language I 
  ศกึษาอกัษรฮนักึลโดยสมัพนัธ์กบัระบบเสียง โครงสร้างประโยคพืน้ฐานค าศพัท์
พืน้ฐาน และค าแสดงวิภตัิปัจจยัท่ีส าคญั ฝึกทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียน ให้สามารถส่ือสารภาษา
เกาหลีในเบือ้งต้นได้   
  Study Korean characters in relation to the phonological system; basic 
sentence structures; basic vocabulary and essential affixation; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level. 
 
221282           ภาษาเกาหลีระดับต้น 2     3(2-2-5) 
  Beginning Korean Language II 
  ศกึษาและฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพ่ือใช้ส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั ตามโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ 
             Study and practice using Korean sentences to communicate in everyday life 
situations by following the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 
 
221331           การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1    3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking I 
  ฝึกทกัษะการพดูภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมลูง่ายๆเก่ียวกบัตนเองหรือสิ่งตา่งๆ
รอบตวั การตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมลูหรือความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืนใน
สถานการณ์ตา่งๆ โดยใช้รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศพัท์ท่ีก าหนดให้หรือนอกเหนือจากนัน้ 
  Practice in Korean speaking skill by giving self-introduction or talking in 
general topics, asking questions, answering and sharing information or ideas in others in 
various situations by using the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 
 
221332           การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2    3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking II 
  ฝึกทกัษะการพดูภาษาเกาหลีโดยการรายงานเพ่ือแสดงความคิดเห็นตามหวัข้อท่ี
ได้รับมอบหมายโดยเน้นการออกเสียงท่ีถกูต้อง 
  Practice in Korean speaking skills by giving presentations to express 
opinions on assigned topics with an emphasis on correct pronunciation. 
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221381           ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                 3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Language I 
  ศกึษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีท่ีซบัซ้อนขึน้ โดยเน้นการผนั
ค ากริยาตามกาละและเทศะ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัได้
อยา่งถกูต้อง เหมาะสม  
             Study complicated Korean grammar and sentence structure with 
concentration on verb transformation principles according to tenses and contraposition in 
order to communicate correctly and appropriately in various situations.  
 
221382           ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2              3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Language II 
  ศกึษาส านวน โวหารภาษาเกาหลีท่ียากและซบัซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวน
โวหารดงักลา่วเพ่ือส่ือสารได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 
  Study more complicated Korean expressions and structures; practice using 
such expressions to naturally communicate with others. 
 
224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ   3(2-2-5) 

 Tourism and Hospitality Industry 

 นิยาม แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิต

บริการ แนวโน้มและการเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองค์กร

ภาครัฐและหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการใน

บริบทการเปิดการค้าและบริการอยา่งเสรี ผลกระทบจากอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและจิตบริการ 

 Definitions, concepts, significance and components of tourism and hospitality 

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

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

context of free trade and services; impacts of tourism and hospitality industry. 
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224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

 Tourism Resources 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียว 

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวและการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทยและนานาชาติ ผลกระทบ

ทางการทอ่งเท่ียวตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียวและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; 

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

upon tourist resources and solution guidelines. 

 

224232 หลักการจัดการโรงแรม     3(2-2-5) 

 Principles of Hotel Management 

 ประเภทและรูปแบบการจัดการของท่ีพกัแรม ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม 

การบริการในโรงแรม รูปแบบการจดัการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของฝ่ายตา่งๆ การประสานงานระหวา่งแผนกและอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

 Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel 

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

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

departments and tourism industry.  

 

224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพเิศษ    3(2-2-5) 

 Special Interest Tourism 

 ความหมายและประเภทของการท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการ

ท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษต่อการจัดการและการตลาดการท่องเท่ียว  การอภิปรายประเด็น

ปัจจบุนัเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวตามความสนใจพิเศษ กรณีศกึษา 

 Definitions and types of special interest tourism; influences of special interest 

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

interest tourism; case studies. 
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224262 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 

 Introduction to Airline Business 

 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน การ

บริหารงานในธุรกิจการบิน ค าศพัท์ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการบิน ทา่อากาศยาน แนวทางการปฏิบตัิงาน

ภาคพืน้ดนิ ประเภทและรูปแบบ      ของการบริการในธุรกิจการบิน การให้บริการระหว่าง การเดินทาง 

การตลาดและการจดัการ ทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจการบนิ ผลกระทบของธุรกิจการบนิ  

 Background knowledge of airline business; organisations related to airline 

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

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

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

business; impacts of airline business 

 

224353 มัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

 Cultural Heritage Specialist Guide 

 ความหมาย บทบาทหน้าท่ี มาตรฐานและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก์ หลักวิธีการ

ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์เช่ียวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับมรดก

วฒันธรรม  ศกึษานอกสถานท่ี และฝึกปฏิบตักิารน าชม 

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

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

of cultural heritage; field trips and training practice in tour leading. 

 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian  I 

ฝึกฝนทกัษะด้านตา่งๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ การฟัง การพดู การอา่นและ 

  การเขียน ศกึษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคท่ีไมซ่บัซ้อน 

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

by focusing on the structure of simple sentences. 
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229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian II 

 ฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาทัง้ส่ีทกัษะเพ่ือการส่ือสารจากโครงสร้างประโยคท่ีซบัซ้อน

ขึน้ เน้นการใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ตา่ง ๆ 

Practice four language skills for communicative purposes with the use of more 
complex sentence structures in a variety of contexts and situations. 
 

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

Indonesian Listening and Speaking I 

  พฒันาทกัษะในการฟัง และการพดูสนทนาในชีวิตประจ าวนั การพดูโต้ตอบเพ่ือเสนอ 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation as 

well as discussing and exchanging ideas. 

 

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Reading I 

            เสริมสร้างทกัษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดบั 

พืน้ฐาน ศกึษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอา่น  

            Improve reading skills by reading basic Indonesian text; study language 

usage in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 

 

229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

 Indonesian Writing I 

            ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสัน้ เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ 

ในรูปแบบของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหวัข้อตา่งๆ  เชน่ สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 

            Practice writing short essays in Indonesian; learn lexical and grammatical 
words used in colloquial Indonesian writing in a variety of topics, e.g. social politics 
economics and culture. 
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229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย     3(2-2-5) 

Language, Society and Culture of Indonesia 

           ความสมัพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับสงัคมและวัฒนธรรม เพ่ือการใช้ภาษา  

อินโดนีเซียอย่างถกูต้องเหมาะสมกบักาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ขา่วสารโทรทศัน์ การแสดง 

หรือส่ืออ่ืนๆ 

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. 

 
776261   ภาษา วัฒนธรรมและคตชินอาเซียน    3(3-0-6) 
             ASEAN Languages, Culture and Folklore 
    ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
คติชนประเภทต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ท่ีสะท้อนความหลากหลายทางภาษา 
วฒันธรรม และชาตพินัธุ์ 

System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and performing 
arts, and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic 
diversities. 
 
778201  ภาษาเวียดนาม 1       3 (2-2-5) 

Vietnamese I      
             ระบบเสียง  ตวัอกัษร ค าศพัท์ในชีวิตประจ าวนั 300 ค า  ฝึกปฏิบตัิการฟัง พูด อ่าน 

เขียนในระดบัวลี ประโยคขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ไวยากรณ์ขัน้พืน้ฐาน 15 ค าไวยากรณ์ 
             Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 300 daily-

life words; practice listening, speaking, reading, writing at phrase- level; basic sentence 
structures as well as 15 basic grammar rules.  

 
778202           ภาษาเวียดนาม 2                   3 (2-2-5) 
  Vietnamese II 

             ระบบเสียง  ตวัอกัษร ค าศพัท์ในชีวิตประจ าวนั 500 ค า  ค าศพัท์ ไวยากรณ์ในระดบั
ซบัซ้อน  30 ค าไวยากรณ์  ฝึกสนทนาในระดบัประโยคท่ียาวขึน้ และฝึกอา่นเขียนในระดบัยอ่หน้า 
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             Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 500 daily-
life words; 30 more complicated grammar rules; practice speaking at sentence level; practice 
reading and writing short paragraphs. 
 
778311           การสนทนาภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 

            ฝึกบทสนทนาในวตัถปุระสงค์ต่างๆ ได้แก่ การพรรณนาความการเล่าเร่ือง การชีแ้นะ 
และการแลกเปล่ียนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวันและใน
กระแสสงัคมในปัจจบุนั 

            Practice conversation skills for various purposes, including giving 
descriptions, telling stories, giving suggestions, and exchanging opinion with an emphasis 
on topic related to daily life and current trends in society. 
 
778321           การอ่านภาษาเวียดนาม     3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

             ฝึกอ่านเร่ืองซบัซ้อน ได้แก่ หนงัสือพิมพ์เวียดนาม บทคดัย่อ เร่ืองสัน้และ นวนิยาย
เวียดนาม และบทความทางด้านสงัคมและวฒันธรรม 

             Practice reading long and complicated texts, e.g.  Vietnamese newspapers, 
abstracts, short stories, novels and articles about Vietnamese society and culture. 

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

            ฝึกเขียนแบบแผนไวยากรณ์ในประเด็นท่ีส าคญัๆ ในปัจจุบนั  โดยเน้นวิธีการเขียน
แบบพรรณนาและอธิบาย 

            Practice writing about current issues and trends using correct and appropriate 
grammar with an emphasis on writing narrative and descriptive paragraphs. 
 
778341           ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Vietnamese for Specific Purpose - Tourism 

            การใช้ภาษาในกิจตา่งๆ โดยเน้นด้านการทอ่งเท่ียว  ตลอดจนการส่ือสารอ่ืนๆ โดยเน้น
การฝึกฝนการใช้ค าศพัท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้งานด้านตา่งๆ  
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               Vietnamese for specific purposes with an emphasis on tourism and other 
areas; practice using specific terms and expressions for various purposes. 
 
780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
  Cambodian I 
  การฟังและการออกเสียงพยญัชนะ สระ  ในระบบเสียงภาษาเขมร ศพัท์ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั การทกัทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตวัอกัษรเขมร และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับ
ท่ีตัง้ ภมูิประเทศ สงัคม และวฒันธรรมของประเทศเขมร  
  Articulation of consonants and vowels in the Cambodian sound system; a set 
of vocabulary in diary life; greeting and simple short conversations, writing Cambodian 
characters; general information about Cambodian location, geography, society and culture. 
 
780102  ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
  Cambodian II 
  ศพัท์ทัว่ไป การสนทนาในเร่ืองทัว่ไปท่ีมกัใช้ในชีวิตประจ าวนั การอา่นเก่ียวกบัเร่ือง
ทัว่ๆ ไปเก่ียวกบัประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพืน้ฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เก่ียวกบั
ขนบธรรมเนียมประเพณีเขมร 
  A wider set of vocabulary for general usage, diary-life conversations, reading 
general information about Cambodia; basic sentence structures; writing simple sentences; 
knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Listening and Speaking 
  ทกัษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวนัโดยเน้นท่ีการออกเสียงให้ชัดเจน 
ถกูต้อง และสามารถพดูโต้ตอบได้ 
  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 
  ทกัษะการอ่านสารคดี หนงัสือพิมพ์ และบทอ่านอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยค
และข้อความ และทกัษะการเขียนระดบัข้อความสัน้ๆ  
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  Reading journals, newspapers, and other interesting texts; sentence and 
discourse grammatical structures; writing short paragraphs.  
 
780311  การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนการอภิปรายแสดงเหตแุละผล  
  Conversation participation; asking for various information; idiom usage, 
expressing of opinions/ ideas, and rational discussions. 
 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Essay Writing 
  การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเขียนเล่าเร่ือง การเขียนพรรณนา 
การเขียนอธิบาย และการเขียนจดหมาย  
  Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, 
explanatory, and official letters. 
 
782111   ภาษาลาวเบือ้งต้น       3(2-2-5) 
       Introduction to Lao 
  สระ พยญัชนะ ค าศพัท์และประโยคเบือ้งต้น 
  Letters, vowels, vocabulary and basic sentences. 
 

782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Lao in Daily Life 
  ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาลาว ระบบเสียง และประโยคใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ไวยากรณ์เบือ้งต้น ทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียน ค าศพัท์ 500 ค า 
  General and specific characteristics of Lao language, sound system, basic 
grammar, sentence structures, listening skills, speaking skills, reading skills, 500 words and 
sentences used in daily life.  
 
782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
  Lao Language and Culture 
  นิยามของภาษาและวฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม วฒันธรรม



89 
 

ในการใช้ภาษาของลาว ปัญหาการใช้ภาษาลาว 
  Definition of Lao language and culture, relationship between language and 
culture, culture of  asiy and Lao language use, problems of using Lao language. 
 

782114  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
  Lao for Communication and Culture 

ค าศพัท์ 500ค า ประโยค ส านวน ข้อความ การสนทนา ไวยากรณ์และภาษาท่ีใช้บอ่ย
ในชีวิตประจ าวนั 
  500 vocabularies, sentences, expressions, statements, conversation, 
grammar structures, language commonly used in daily life. 
 
782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง       3(2-2-5) 
  Lao for Specific Purposes 
  รูปแบบและลักษณะของภาษาลาวเฉพาะทาง กฎหมาย ธุรกิจ  การส่ือสารสาร
มวลชน การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
  Forms and features of Lao language for specific purposes : law, business, 
mass media and public relations. 
 
782116  ภาษาลาวขัน้สูง           3(2-2-5)   
  Advanced Lao 
  ค าศพัท์ 500 ค าส านวน ถ้อยค า ข้อความและไวยากรณ์ และภาษาท่ีใช้บ่อยในงาน
ทางด้านสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา วรรณกรรมและวรรณคดี เร่ืองเล่ามุขปาฐะ นิทาน 
ต านาน เทพนิยาย  นวนิยายและเร่ืองสัน้ 
  500 vocabularies, expressions, words, statements, grammars  structures, 
language commonly used in Social Sciences, Humanities, Philosophy, Literature and literary 
works, fables, legend, fiction, novels and short stories.  
 
784101  ปรัชญาเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
                    Introduction to Philosophy 

ความหมาย คณุลกัษณะของแนวคดิเชิงปรัชญาของโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก  

การเข้าใจตนเอง เข้าใจมนษุยชาติ และเข้าใจโลก ศกึษาชีวิตและผลงานของนกัปรัชญาท่ีส าคญัของ

โลกสมยัคลาสสิก ทัง้ปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออกจากตวับทท่ีโดดเดน่ 
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                        Meaning and attributes of philosophical ideas of the western and eastern 

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

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

texts. 

 

784102  ปรัชญาตะวันออก      3(3-0-6) 
                    Eastern Philosophy 

           หลักพุทธปรัชญาในด้านการด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุถึงความสุขและความส าเร็จ 
ความหมายและหลกัการในการปฏิบตัิตนและการปฏิบตัิตอ่สงัคมตามหลกัปรัชญาของลทัธิเตา๋ พทุธ
ศาสนานิกายเซ็น และวิวฒันาการของปรัชญาในประเทศอินเดียท่ีเป็นต้นก าเนิดของปรัชญาตะวนัออก 

          Buddhist philosophy regarding the individual attainment of happiness and 
success in life; meanings and practices in Taoism and Zen with emphasis on the individual 
duties towards the self and society as well as the development of philosophies in India where 
branches of Eastern philosophy find their roots. 

 
784103  ปรัชญาตะวันตก      3(3-0-6) 
                    Western Philosophy 
           ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก  ตัง้แต่ปรัชญาสมัยธาเลส  สมัยก่อน  
โสคราตีส  สมยัโสคราตีส  สมยัเพลโต  สมยัอริสโตเติล  ปรัชญายุคหลงัอริสโตเติล  ลกัษณะส าคญั
และความคิดท่ีส าคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  นักคิดสายเหตุผลนิยม และนักคิดสาย
ประสบการณ์นิยม (ประจกัษ์นิยม) การสงัเคราะห์ของสายเหตผุลนิยมและสายประสบการณ์นิยมใน
ปรัชญา 
           Philosophy of the pre-Socratics, sophists, and Socrates; philosophical systems 
of Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy and study important themes of modern 
philosophy; the rationalist and the empiricist; the synthesis of rationalism and empiricism in 
the philosophy. 
 

784104   การใช้เหตุผล                                                              3(3-0-6) 
                    Reasoning 

รูปแบบของการอ้างเหตผุล การประเมินการอ้างเหตผุล การอา่นและการเขียน 
เชิงวิพากษ์ของการใช้เหตผุล 
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                         Reasoning forms of arguments; evaluation of arguments; critical reading and 
writing of reasoning. 
 
784105  ปรัชญากับศาสนา      3(3-0-6) 
                    Philosophy and Religion 

            ทฤษฎีเก่ียวกบัก าเนิดและวิวฒันาการของปรัชญาและศาสนา ค าสอนพืน้ฐานของ
ศาสนาส าคญั ผลกระทบท่ีศาสนามีตอ่สงัคม และผลกระทบท่ีปรากฏการณ์ทางสงัคมมีตอ่ศาสนา 

Theories concerning the origin and development of philosophy and religion; 
basic teachings of world’ major religions, the impact of religion on society and the impact of 
social phenomena on religion. 
 
784106  จริยศาสตร์                   3(3-0-6) 
                     Ethics 

            แนวคดิและทฤษฎีส าคญัทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีท่ีตดัสินถกูผิดท่ีตวัการกระท า ทฤษฎี
ท่ีตดัสินถกูผิดท่ีผลของการกระท าในจริยศาสตร์ และศกึษาปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมยั 

Major ethical concepts and theories; deontological theory; consequentialism 
in ethics and contemporary ethical problems. 
 
784201    ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
     Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 
     ศกึษารูปแบบ แนวคดิ และวิธีการพฒันาตนเองตามหลกัปรัชญาและศาสนาท่ีส าคญั 
ศกึษานกัปรัชญาเมธีตวัอย่างผู้ ท่ีได้พฒันาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อนัจะเป็นพืน้ฐานใน
การพฒันาตนเองและปรับตวัให้สามารถใช้ชีวิตอยูไ่ด้อยา่งมีความสขุในโลกศตวรรษท่ี 21 

Study the forms, concepts and methods of self-development in major 
philosophical and religious principles; study model philosophers whose self-development has 
led them to attain the understanding of the world and of life which is fundamental to self-
development and self-adjustment to live a happy life in the 21st century.   
 
785101   ภาษาสเปนเบือ้งต้น 1        3(2-2-5) 
   Elementary Spanish I 
   ศพัท์และหลกัไวยากรณ์พืน้ฐานภาษาสเปน ด้านทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้น
การบรรยายเ ก่ียวกับตนเองและครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสิ่ งแวดล้อม  
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    Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on self- introduction/description and family, everyday- life 
situation and surroundings  
 
785102   ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2        3(2-2-5) 
   Elementary Spanish II 
   (รายวิชาบงัคบัก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบือ้งต้น 1 หรือตามผลการพิจารณาของ
ภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวดัระดบัภาษาสเปน) 
   (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the Department’s 
consideration on Spanish placement test results) 
   ศพัท์และหลกัไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียน เน้นการพดู
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอดีตและอนาคต  
    Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on using past and future tenses 
 
785201   ภาษาสเปนขัน้กลาง  1      3(2-2-5) 
   Intermediate Spanish I    
   (รายวิชาบงัคบัก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2) 
   (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 
    ศพัท์และหลกัไวยากรณ์ภาษาสเปนขัน้กลาง ด้านทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เน้นประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน 
    Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, 
reading, and writing skills, with an emphasis on complex sentence structures 
 
785202   ภาษาสเปนขัน้กลาง  2      3(2-2-5) 
   Intermediate Spanish II    
   (รายวิชาบงัคบัก่อน : 785201  ภาษาสเปนขัน้กลาง  1) 
   (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 
   ศพัท์ขัน้กลางและหลกัไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน เน้นศพัท์และส านวนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของ
ชาวสเปนและละตนิอเมริกา 
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   Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, 
reading and writing skills using complex sentence structures with a focus on vocabulary and 
expressions related to Spanish and Latin American ways of life and cultures 
 
785321    การสนทนาภาษาสเปน        3(2-2-5) 
   Spanish Conversation 
   การสนทนาภาษาสเปนในสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจ าวนั 
   Spanish conversation in daily-life situations 
 
785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน     3(2-2-5) 
   Spanish Composition 
   การเขียนเรียงความภาษาสเปน โดยเน้นการเขียนแบบเล่าความ พรรณนาความ และ
โน้มน้าว  
   Spanish writing with an emphasis on expository, narrative, and persuasive 
styles 
 
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆ 
 
205200  การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พดูภาษาองักฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศพัท์ ส านวน และรูป
ประโยคเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201  การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  การฟัง-พดูภาษาองักฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้ เรียน 
  English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
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205202  การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาของผู้ เรียนเป็น
ภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  Oral presentations on academic research related to students’ educational 
fields with effective delivery in English. 
 
3.1.6   ความหมายเลขรหัสวิชา 
            รหสัวิชาประกอบด้วยตวัเลข 6 ตวั แยกเป็น 2 ชดุ ชดุละ 3 ตวั มีความหมาย ดงันี  ้
            3.1.6.1  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1  คือ รหัส 3 ตัวแรก 
                       ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 
             205 หมายถึง      วิชาภาษาองักฤษ 
             206 หมายถึง      วิชาภาษาจีน 
             207 หมายถึง      วิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
             208 หมายถึง      วิชาภาษาไทย 
                                               209        หมายถึง                  วิชาภาษาศาสตร์ 
             218 หมายถึง      วิชาภาษาพมา่ 
             219 หมายถึง      วิชาภาษาฝร่ังเศส 
             221 หมายถึง      วิชาภาษาเกาหลี 
             224 หมายถงึ      วิชาการทอ่งเท่ียว 
             776     หมายถึง      วิชาคตชินวิทยา 

          778 หมายถึง      วิชาภาษาเวียดนาม 
   780 หมายถึง      วิชาภาษาเขมร 
   782    หมายถึง      วิชาภาษาลาว 
   784 หมายถึง      วิชาปรัชญาและศาสนา 
   785 หมายถึง      วิชาภาษาสเปน 
 
             3.1.6.2  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2  คือ รหัส 3 ตัวหลัง 
                    เลขหลกัหนว่ย แสดง   อนกุรมรายวิชา 
            เลขหลกัสิบ แสดง   หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 
          1 หมายถึง     การอ่าน 
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    2 หมายถึง     การเขียน 
    3 หมายถึง     การฟัง – พดู 
    4  หมายถึง     ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 
    5 หมายถึง     วรรณคดีภาษาองักฤษ 
    6 หมายถึง     การแปล 
    7  หมายถึง     ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 
    8 หมายถึง     ภาษาและวฒันธรรม 

9 หมายถึง     สหกิจศกึษา/การฝึกอบรมหรือฝึกงาน/อ่ืนๆ 
                         เลขหลกัร้อย แสดง   ชัน้ปีและระดบั 
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3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 
        ปัจจุบัน เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้
1 นางอษุา  พดัเกต ุ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. 

 
 

M.A. 
 
 

อ.บ. 

Literature and Film 
 
 
Literature (Twentieth-
Century Studies) 
 
ภาษาองักฤษ 

University of 
Newcastle upon 
Tyne 
University of 
Newcastle upon 
Tyne 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

United 
Kingdom 

 
United 

Kingdom 
 

ไทย 

2545 
 
 

2541 
 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

2 นางจนัทิมา ซมิป์สนั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
 
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
ภาษาองักฤษ 

Australian Catholic 
University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

ไทย 
ไทย 

2553 
 

2542 
2539 

8-12 8-12 

3 นายยทุธศกัดิ์ ช่ืนใจชน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
 

Applied Linguistics 
 
ภาษาองักฤษ 
 

University of 
Reading 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

United 
Kindom 
ไทย 

 

2555 
 

2546 
 

8-12 8-12 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 

        ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

ไทย 2538 

4 นางนรัสถ์  กานต์
ประชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาองักฤษ 

Indiana University of 
Pennsylvania 
Indiana State 
University 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

USA 
 

USA 
 

ไทย 

2546 
 

2542 
 

2539 

8-12 8-12 

5 นางสาวพรวีร์ ทนันิเทศ อาจารย์ Ph.D. 
 

อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

Education 
 
ภาษาองักฤษ 
 
ภาษาองักฤษ 

University of 
Southampton 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United 
Kingdom 
ไทย 

 
ไทย 

2554 
 

2541 
 

2538 

8-12 8-12 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 
        ปัจจุบัน เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้
1* นางอษุา  พดัเกต ุ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. 

 
 

M.A. 
 
 

อ.บ. 

Literature and Film 
 
 
Literature (Twentieth-
Century Studies) 
 
ภาษาองักฤษ 

University of 
Newcastle upon 
Tyne 
University of 
Newcastle upon 
Tyne 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

United 
Kingdom 

 
United 

Kingdom 
 

ไทย 

2545 
 
 

2541 
 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

2* นางจนัทิมา ซมิป์สนั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
 
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
ภาษาองักฤษ 

Australian Catholic 
University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

ไทย 
ไทย 

2553 
 

2542 
2539 

8-12 8-12 

3* นายยทุธศกัดิ์ ช่ืนใจชน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Applied Linguistics 
 
ภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษ 

University of 
Reading 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

United 
Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2555 
 

2546 
2538 

8-12 8-12 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 

        ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

4* นางนรัสถ์  กานต์
ประชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาองักฤษ 

Indiana University of 
Pennsylvania 
Indiana State 
University 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

สหรัฐอเมริกา 
 

สหรัฐอเมริกา 
 

ไทย 

2546 
 

2542 
 

2539 

8-12 8-12 

5* นางสาวพรวีร์ ทนันิเทศ อาจารย์ Ph.D. 
 

อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

Education 
 
ภาษาองักฤษ 
 
ภาษาองักฤษ 

University of 
Southampton 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สหราช
อาณาจกัร 
ไทย 

 
ไทย 

2554 
 

2541 
 

2538 

8-12 8-12 

* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 



100 
 

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน   
3.2.2.1. อาจารย์ผู้สอนชาวไทย 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 

        ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางอษุา  พดัเกต ุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 
 

M.A. 
 
 

อ.บ. 

Literature and Film 
 
 
Literature (Twentieth-
Century Studies) 
 
ภาษาองักฤษ 

University of 
Newcastle upon 
Tyne 
University of 
Newcastle upon 
Tyne 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

United 
Kingdom 

 
United 

Kingdom  
 

ไทย 

2545 
 
 

2541 
 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

2 นางจนัทิมา ซมิป์สนั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
 
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
ภาษาองักฤษ 

Australian Catholic 
University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

ไทย 
ไทย 

2553 
 

2542 
2539 

8-12 8-12 

3 นายยทุธศกัดิ์ ช่ืนใจชน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
 

Applied Linguistics 
 
ภาษาองักฤษ 
 

University of 
Reading 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

United 
Kingdom 
ไทย 

 

2555 
 

2546 
 

8-12 8-12 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 

        ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

ไทย 2538 

4 นางนรัสถ์  กานต์
ประชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาองักฤษ 

Indiana University of 
Pennsylvania 
Indiana State 
University 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

USA 
 

USA 
 

ไทย 

2546 
 

2542 
 

2539 

8-12 8-12 

5 นางสาวพรวีร์ ทนันิเทศ อาจารย์ Ph.D. 
 

อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

Education 
 
ภาษาองักฤษ 
 
ภาษาองักฤษ 

University of 
Southampton 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United 
Kingdom 
ไทย 

 
ไทย 

2554 
 

2541 
 

2538 

8-12 8-12 
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3.2.2.2  อาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาต ิ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบนั 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 Mr. Arthur John 
Pollock 

อาจารย์ M.A. 
 
B.A. 

Linguistics 
 
Engineering 

The University of 
Nottingham 
New College, 
Durham 

United 
Kingdom  
United 

Kingdom 

2555 
 

2543 

14-18 
 
 
 

14-18 

2 Mr. Cole Mack 
Mayes 

อาจารย์ B.A. 
 
B.S. 

Business 
Administration 
Electronic 
Technology 

University of 
Texas at Austin 
San Jacinto 
Community 
College 

USA 
 

USA 
 

2532 
 

2528 

14-18 
 
 
 

14-18 

3 Mr. Paul Brendan 
Watson 

อาจารย์ M.Ed.  
 
Grad.Dip. 

Education 
 
Education 

Murdoch 
University 
Australian 
Catolic Univesity 

Australia 
 

Australia 

2555 
 

2531 

14-18 
 
 
 

14-18 
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 3.2.4 อาจารย์พเิศษ   
  ไมมี่ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ จะบรรจุ

ลงในวิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศกึษา และวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ  เพื่อให้นิสิตได้
ประยกุต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียน แปล รวมทัง้ความรู้ด้านวรรณกรรมและ
การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ไปสู่การปฏิบตัิจริง เพ่ือสร้างความช านาญและความมัน่ใจในการใช้ภาษาพร้อมท่ี
จะท างานหรือศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ รวมทัง้ได้มีประสบการณ์ของชีวิตการท างานอย่างแท้จริง เป็นการ
สร้างความพร้อมทัง้ด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคณุสมบตัิจ าเป็นอ่ืนๆในโลกของการประกอบ
อาชีพ 

 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

            มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ตา่งประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้ ในประเดน็ตอ่ไปนี ้ 
  1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

    1.1 มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ 
2. ด้านความรู้  

                             2.1 มีทกัษะภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้านในระดบัดีมาก 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

                             3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากพืน้ฐานความรู้ท่ีเรียน  
                             3.3 สามารถแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบโดยประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีเรียน 

4. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

                             4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                             4.2  สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ลลุว่ง 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             5.1 สามารถใช้ทกัษะภาษาองักฤษในการส่ือสารในระดบัดีมาก 
 
  4.2  ช่วงเวลา  

        ภาคการศกึษาปลาย  ของชัน้ปีท่ี 4   
 

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
    1. ในกรณีรายวิชาสหกิจศกึษา นิสิตต้องฝึกปฏิบตังิานไม่ต ่ากว่า 16 สปัดาห์ หรือ 4 เดือน
ในการท างานกบัสถานประกอบการท่ีคณะอนมุตัใิห้ไปฝึกงาน  
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    2. ในกรณีรายวิชาการฝึกงาน นิสิตต้องฝึกปฏิบตัิงานไม่ต ่ากว่า 16 สปัดาห์ และไมต่ ่ากว่า 
350 ชัว่โมง โดยคณะจะต้องแต่งตัง้อาจารย์นิเทศสหกิจหรือการฝึกงาน เพ่ือก ากับดแูลการฝึกปฏิบตัิงาน
ของนิสิตในความดูแลอย่างไรก็ตามตารางสหกิจหรือการฝึกงานมอบให้ผู้ บงัคับบญัชาของนิสิตท่ีสถาน
ประกอบการตา่งๆ เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิน้ 
อาจารย์นิเทศ ต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบตัิงานของนิสิตจากผู้บงัคบับญัชาท่ีท างานด้วยตนเอง
อย่างน้อย 1 ครัง้ (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงานตา่งประเทศ ให้ขึน้กบัความเห็นชอบของคณะ
และมหาวิทยาลยั) และเม่ือการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทัง้ด้วยงานเขียน
และวาจาเป็นภาษาองักฤษ ก่อนสิน้ภาคการศกึษานัน้ๆ 
    3. ในกรณีการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ นิสิตต้องฝึกอบรมหรือปฏิบตัิงานใน
สถานประกอบการไม่ต ่ากว่า 16สปัดาห์ หรือ 4 เดือน โดยสถาบนัหรือสถานประกอบการในตา่งประเทศท่ี
นิสิตไปฝึกอบรมหรือฝึกงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและคณะ และเม่ือ
การฝึกอบรมหรือฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทัง้ด้วยงานเขียนและวาจาเป็น
ภาษาองักฤษ ก่อนสิน้ภาคการศกึษานัน้ๆ 
 

 5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
การเขียนรายงานวิจัยในหัวข้อท่ีนิสิตสนใจและเก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษจะบรรจุลงในรายวิชา 

205424 การเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ โดยมีจดุมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยกุต์ใช้ทกัษะความรู้
ตา่งๆ ท่ีเรียนมา เพ่ือท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจยัสายสงัคมศาสตร์ 
ภายใต้การก ากับดแูลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ประจ ารายวิชาหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีก าหนดโดย
ภาควิชา    

 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     รายวิชาการเขียนรายงานวิจยัภาษาองักฤษ มีค าอธิบายรายวิชาดงันี ้

     โครงสร้างและองค์ประกอบของรายงานการวิจัย ทักษะการเขียนเพ่ือวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัยจากปฏิบตัิการวิจยัในหัวข้อท่ีนิสิตสนใจและเก่ียวข้องกับสาขาภาษาองักฤษ โดยได้รับ
ความเห็นชอบและอยูภ่ายใต้การดแูลของอาจารย์ผู้สอน 

 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาการเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษเป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้ ในประเดน็ตอ่ไปนี ้ 
  1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
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                             1.1 มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ 
    1.2 มีจรรยาบรรณ ประพฤตปิฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาการ 
2. ด้านความรู้  

                             2.1 มีทกัษะภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้านในระดบัดีมาก 
                             2.2 มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ และ/หรือ วรรณคดีองักฤษ และ/หรือ 
ภาษาองักฤษเฉพาะด้านในระดบัดี  

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

                             3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตผุล และคดิแบบองค์รวม 
                             3.3 สามารถแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบโดยประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีเรียน 

4. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

                             4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                             4.2  สามารถท างานท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ลลุว่ง 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและสืบค้นข้อมลู 
5.3 ช่วงเวลา 

  นิสิตต้องศกึษารายวิชาการเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ ในภาคการศกึษาต้นของ
ชัน้ปีท่ี 4 

5.4      จ านวนหน่วยกิต   
           จ านวน 3 หนว่ยกิต  

    5.5  การเตรียมการ 
  ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียนรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ ในภาค
การศกึษาต้น ของปีการศกึษาสุดท้าย นิสิตจะได้เรียนรายวิชาเอกบงัคบัมาแล้วครบทกุรายวิชา ซึ่งรวมถึง
รายวิชาทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และการแปล จ านวน 9 รายวิชา  รายวิชาภาษาศาสตร์ 4 
รายวิชา และรายวิชาวรรณคดี 4 รายวิชา  ซึ่งเป็นการปพืูน้ฐานทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษท่ีจ าเพาะ
และจ าเป็น  ทัง้นีห้ลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2561 นี ้ได้สร้างรายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์เบือ้งต้น และ
รายวิชาแนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีองักฤษขึน้มาและบรรจใุห้เป็นรายวิชาเอกบงัคบั เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะด้านในภาษาอังกฤษ ได้แก่ด้านภาษาศาสตร์ และวรรณคดี ในการ
ค้นคว้าวิจยัตามความสนใจของตนและตามกระแสสมยัของโลก เพ่ือเตรียมการให้นิสิตพร้อมท่ีจะพฒันา
หวัข้อวิจยัและเขียนงานวิจยัในรายวิชาการเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษตอ่ไปในปีการศกึษาสุดท้าย  
นอกจากนีแ้ล้ว ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษในปี 4  นิสิตจะได้
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ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกตามความถนดัและความสนใจของตนไปแล้วอีก 3 รายวิชา  ท่ีสามารถ
น าไปประกอบเป็นทกัษะและความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การค้นคว้าวิจยัตอ่ไป  
  ในส่วนของการก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย ทางภาควิชาจะให้นิสิตเสนอหัวข้อวิจยัท่ี
ตนเองสนใจ หากหวัข้อวิจยัเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวกบัภาษาศาสตร์และวรรณคดีท่ีต้องอาศยัอาจารย์ท่ีมีความรู้
เฉพาะด้านในการให้ค าปรึกษา ภาควิชาจะจดัประชมุอาจารย์ท่ีเก่ียวข้องและแบ่งหวัข้อวิจยัดงักล่าวให้แก่
อาจารย์ตามความถนดั และภาควิชาอาจก าหนดให้มีโครงการน าเสนอโครงร่างวิจยัเป็นรายบคุคลก่อนจะ
อนมุตัใิห้นิสิตด าเนินการท าวิจยั 
 
          5.5      กระบวนการประเมินผล 
                         ประเมินผลจากงานท่ีได้รับมอบหมาย และรายงานการวิจยัจากปฏิบตัิการวิจยัตลอดภาค
การศกึษา 
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หมวดที่ 4  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 
หลกัสตูรก าหนดคณุลกัษณะพิเศษของนิสิตตามท่ีระบไุว้ในมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ (มคอ.1) ดงันี ้

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสงัคม 

มีรายวิชาท่ีสง่เสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพเชน่ 
การฝึกงาน การฝึกงานและฝึกอบรม
ตา่งประเทศ และสหกิจศกึษา เพ่ือฝึกให้นิสิตมี
คณุธรรมและมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและ
สงัคม 

2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เปิดสอนรายวิชาท่ีพฒันาทกัษะภาษา ควบคู่
กบัรายวิชาด้านวรรณคดีและวฒันธรรม 
- มีรายวิชาเลือกด้านภาษาองักฤษเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบความต้องการท่ีหลากหลายของ
ผู้ เรียน 
- วิชาการสนทนาภาษาองักฤษ  มีเจ้าของ
ภาษาเป็นผู้สอนหลกั 

3. มีความสามารถคดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ บรูณา
การความรู้ทางด้านภาษาองักฤษและศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการคิด
วิเคราะห์และการบรูณาการความรู้ทางด้าน
ภาษาองักฤษและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 
การใช้ภาพยนตร์และส่ือสงัคมสมยัใหมม่าเป็น
สว่นหนึง่ของกิจกรรมในรายวิชา 

4. มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ สง่เสริมสนบัสนนุให้นิสิตท างานเป็นทีมและมี
โอกาสศกึษาชมุชนหรือฝึกงานในพืน้ท่ีท่ีใช้
ภาษาองักฤษ 

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและเพื่อ
ประกอบอาชีพ 

มอบหมายงานท่ีนิสิตต้องใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น จดัเก็บ และ น าเสนองาน   
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ) 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1  ปฏิบตัิตนเป็นคนตรง
ตอ่เวลา มีความซ่ือสตัย์ มี
ความรับผิดชอบและมีจิต
สาธารณะ   

1. ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชา ให้ผู้ เรียนถือปฏิบตัิตลอด
ภาคการศกึษา และ/หรือ 
2.  จดักิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรม/ โครงงานท่ีสว่นหนึ่งได้มี
การสอดแทรกแนวคดิด้านคณุธรรม
และจริยธรรม การรับผิดชอบและการ
เข้าเรียนตรงเวลา และการไมท่จุริต
ในการสอบหรือคดัลอกผลงานผู้ อ่ืน
และ/หรือ 
3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คณุธรรม จริยธรรม หรือกรณีศกึษา
ของบคุคลตวัอยา่งท่ีใช้คณุธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
- จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ การท าโครงงาน 
ท่ีใช้แนวคิด วิธีการทางด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ี การมาเรียน สง่งานตรง
เวลา และไมท่จุริตในการสอบหรือ
คดัลอกผลงานผู้ อ่ืน  และ/หรือ 
2. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงงาน/การท างานเป็น
กลุม่/การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิต
สาธารณะ 
 

 
2. ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วฒันธรรม/แนวคดิและ
ความรู้เก่ียวกบัปรัชญา/มี
รสนิยมทางสนุทรียะทาง
ศลิปะและดนตรี  

ผู้สอนจดักระบวนการเรียนรู้เน้น
ด้านภาษา/ วฒันธรรม/แนวคดิและ
ความรู้เก่ียวกบัปรัชญา 

ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ตา่งๆ/งานท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.2 มีความรู้ความสามารถ
ในการบรูณาการความรู้กบั
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง หรือ       
มีความรู้เทา่ทนัการ
เปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 
และสามารถอยูร่อดในการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ทัง้นี ้
เพ่ือท าให้เกิดการปรับตวัให้
เข้ากบัสงัคมไทย สงัคม
อาเซียน และสงัคมโลก  

- ผู้สอนมอบหมายให้งานให้ผู้ เรียน
ฝึกบรูณาการศาสตร์ท่ีเรียนกบั
ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ 
-บรรยายในชัน้เรียนและถามตอบ 
การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบตักิาร 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบรูณาการกบัการ
ท างาน 
-ศกึษานอกสถานท่ี 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชมุชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจยัเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบตังิานกบัสถาน
ประกอบการ 
 

ประเมินผลจากคณุภาพผลงานของ
นิสิต และ/หรือ 
-ประเมินผลจากคณุภาพผลงานของ
นิสิต 
-ประเมินความรู้และทกัษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิสอบ
ปากเปล่า และสงัเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-ประเมินทศันคตขิองการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงาน
ตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหลง่ประสบการณ์
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวดั
ความรู้ 
 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไป
พฒันาทกัษะการใช้ชีวิต การ
ดแูลตนเอง และด ารงตน
อยา่งมีความสขุ ด าเนินชีวิต
บนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 รู้จกัคดิวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากแหลง่ความรู้ท่ี
หลากหลาย หรือ สามารถน า
ความรอบรู้ด้านตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องไปใช้ให้เกิดการ
รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของ

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ  
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ เรียน
รู้จกัคดัสรรข้อมลูและน าข้อมลูมาใช้
ประโยชน์ 

- ประเมินผลจากคณุภาพผลงานของ
นิสิต และ/หรือ 
-ประเมินความรู้และทกัษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิสอบ
ปากเปล่า  
- ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม
และการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 
และสามารถอยูร่อดในการ
เปล่ียนแปลงในอนาคน ทัง้นี ้
เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ท าให้เกิด
การปรับตวัให้เข้ากบั
สงัคมไทย สงัคมอาเซ๊ยน 
และสงัคมโลก 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ เรียนน า
ข้อมลูมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง
วิชาหรือตอ่ยอดความรู้อยา่งเป็น
ระบบ และ/หรือ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ศกึษานอกสถานท่ี 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 
 

-ประเมินความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวดั
ความรอบรู้ 
 
 

3.2 รู้จกัประเมินข้อมลูท่ีได้ 
หรือสามาถเช่ือมโยงความรู้
แบบองค์รวมได้ และคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี
ผลงานนวตักรรม 
3.3 สามารถน าข้อมลูท่ีได้มา
ประยกุต์ใช้ในการท างาน 
หรือ มีคณุลกัษณะท่ีพงึ
ประสงค์ตามศตวรรษท่ี 21 
และมีคณุลกัษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ  

 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม 
มีความเป็นผู้น า และมี
มนษุยสมัพนัธ์ (ข้อนีเ้พิ่มของ  
 
 

-ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่ 
-ผู้สอนมอบหมายงานท่ีเก่ียวข้อง
กบัสิ่งท่ีเรียน และ/หรือ 
-ผู้สอนใช้การเรียนการสอนท่ีเน้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยสง่เสริม
ความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของ
ตนเองและเพ่ือนร่วมกลุม่ 

-ประเมินจากพฤตกิรรมหรือคณุภาพ
ผลงานของนิสิต และ/หรือ 
- ประเมินความรับผิดชอบการมีสว่น
ร่วมของผู้ เรียนในกิจกรรมตา่งๆ 
-ประเมินผลงานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย
และวดัผลแบบเพ่ือนประเมินเพ่ือนโดย4.2 ปรับตวัให้อยูใ่นสงัคมท่ี

ตา่งวฒันธรรมได้ หรือ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
สามารถท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ลลุว่ง 
 

-ผู้สอนให้ผู้ เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น
ท างานเป็นทีม 
-ใช้การเรียนการสอนแบบบรูณา
การ 

ให้เพ่ือนในกลุม่ประเมินพฤติกรรมการ
ท างาน 
-ประเมินทศันคตขิองการใช้ชีวิตและ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง  
 

 
 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมลู
สารสนเทศอยา่งถกูต้อง และ
รู้เทา่ทนั  
 

-ผู้สอนมอบหมายงานท่ีให้ผู้ เรียนใช้
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมลู  
-ผู้สอนมอบหมายงานท่ีใช้ภาษาใน
การพดูและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ 
-ผู้สอนบรรยายในชัน้เรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบตักิาร 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบรูณาการกบัการ
ท างาน 

-ประเมินจากคณุภาพของผลงานของ
ผู้ เรียน และ/หรือ 
-ประเมินความสามารถในการส่ือสาร
ทัง้การพดู การเขียน การน าเสนอ
จากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
จากการสมัมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ
จากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
จากการสมัมนา 
 
 

5.2 แสดงออกถึง
ความสามารถในการส่ือสาร 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุป
ประเดน็เนือ้หา ทัง้การพดู 
และการเขียน หรือการ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาโท (ภาษาไทย) จาก มคอ. 1  
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

1.1 มีทศันคตท่ีิดีตอ่การงาน 
และมีความรับผิดชอบตอ่
หน้าท่ี 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ท าอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ประเมินคณุภาพของชิน้งานท่ีท า และ
ความสม ่าเสมอในการสง่งาน 

1.2 ซ่ือสตัย์ สจุริต และมีวินยั 
เคารพและปฏิบตัติาม
กฎระเบียบและข้อบงัคบัของ
องค์กรและสงัคม 
 

ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบกตกิาเก่ียวกบั
ระเบียบรายวิชาและการสอบ และ
ให้ผู้ เรียนถือปฏิบตัิตลอดภาค
การศกึษา 

ผู้สอนประเมินพฤตกิรรมการเรียน และ
ความมีวินยั 

1.3 มีจิตส านกึและ
พฤตกิรรมท่ีค านงึถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและสงัคม
ท่ีมีคณุธรรมมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตน 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่หรือ
กิจกรรมเพื่อสว่นรวม 

ผู้สอนประเมินพฤตกิรรมการมีสว่นร่วม
ของผู้ เรียนในงานหรือกิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1.4 ภมูิใจในภาษาไทย 
ความเป็นไทย และมีเจตคติ
ท่ีดีตอ่วฒันธรรมไทย 

ผู้สอนสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกบั
ความเป็นไทย และชีใ้ห้เห็นคณุคา่
ของวฒันธรรมไทยอนัดีงาม 

ผู้สอนประเมินจากความถกูต้องของ
ภาษาไทยในงานท่ีมอบหมายและจาก
พฤตกิรรมในห้องเรียน 

 
    2. ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษา
และวฒันธรรมไทย 

ผู้สอนจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ด้านภาษาและวฒันธรรมใน
รายวิชาตา่ง ๆ 

ผู้สอนวดัผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ตา่งๆ  

2.2 มีความรู้ท่ีเกิดจาก
การบรูณาการความรู้ใน
ศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายงานท่ีให้ผู้ เรียนฝึก
บรูณาการศาสตร์ท่ีเรียนกบัศาสตร์
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ประเมินผลจากคณุภาพผลงานของ
นิสิต 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.3 มีความรู้และ
ความสามารถพฒันาความรู้
ด้านภาษาและวฒันธรรม
ไทยให้เพิ่มพนูยิ่งขึน้ 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเตมิด้านภาษาและ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ประเมินจากผลงานท่ีผู้ เรียนได้ศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และ
ประเมินคา่ 

ผู้สอนมอบหมายงานท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนฝึกการวิเคราะห์และประเมิน
คา่  

ประเมินจากงานท่ีผู้ เรียนน าเสนอ 

3.2 สามารถประยกุต์ใช้
ความรู้ให้เป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพได้อยา่งมีประสิทธิผล 

ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมในรูปแบบ
บทบาทสมมตหิรือสถานการณ์
จ าลองในชีวิตประจ าวนัให้ผู้ เรียนได้
มีโอกาสประยกุต์ใช้ความรู้ 

ประเมินจากการท ากิจกรรมของผู้ เรียน 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
และปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรม
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่ ประเมินจากผลงานหรือพฤติกรรมการ
ท างานกลุม่ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยใน
การฟัง การพดู การอา่น การ
เขียน และการสรุปประเดน็
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนมอบหมายงานและให้ผู้ เรียน
น าเสนองาน  

ประเมินจากผลงานท่ีผู้ เรียนน าเสนอ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
5.2 สามารถส่ือสารข้าม
วฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้นิสิตได้
เรียนรู้และมีโอกาสส่ือสารกบับคุคล
ในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 

ประเมินจากประสิทธิภาพของทกัษะ
ภาษาท่ีผู้ เรียนใช้ส่ือสารในวฒันธรรมท่ี
แตกตา่ง 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ตดิตอ่ส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรค์ 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเตมิ 

ประเมินจากคณุภาพของผลงาน 

 5.4 สามารถใช้เทคนิค
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิตใินการศกึษาค้นคว้าวิจยั
ทัง้เชิงคณุภาพและเชิง
ปริมาณ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ เรียนใช้
ข้อมลูทางคณิตศาสตร์หรือสถิตใิน
การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูวิจยั 

ประเมินจากข้อมลูการใช้ประโยชน์ทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิตใินผลงานการ
ค้นคว้าของผู้ เรียน 

 
4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ 
1.1.2 มีจรรยาบรรณ ประพฤตปิฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาการ 
1.1.3 มีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.1 ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบกตกิาเก่ียวกบัระเบียบรายวิชา และการสอบ และให้ผู้ เรียนถือ
ปฏิบตัิตลอดภาคการศกึษา 

     1.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ท าอยา่งสม ่าเสมอ 
     1.2.3 ผู้สอนก ากบัดแูลให้ผู้ เรียนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ 
     1.2.4 ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่หรือกิจกรรมเพื่อสว่นรวม 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.3.1 ประเมินพฤติกรรมการเรียน และความมีวินยั 
     1.3.2 ประเมินคณุภาพของชิน้งานท่ีท า และความสม ่าเสมอในการสง่งาน 
     1.3.3 ตรวจสอบไมใ่ห้ผู้ เรียนคดัลอกงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนโดยไมมี่การอ้างอิง 
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     1.3.4 ประเมินพฤติกรรมการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในงานหรือกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1.1 มีทกัษะภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้านในระดบัดีมาก 
2.1.2  มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ และ/หรือ วรรณคดีองักฤษ และ/หรือ 
ภาษาองักฤษเฉพาะด้านในระดบัดี 

2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.1 ผู้สอนจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้าน คือ การฟัง การพดู การ
อา่น และ การเขียน 
2.2.2 ผู้สอนจดักระบวนการเรียนรู้ในเนือ้หาด้านภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ วรรณคดีองักฤษ 
และภาษาองักฤษเฉพาะด้าน 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบตา่งๆ  
     2.3.2 ประเมินผลจากคณุภาพผลงานของนิสิต 
     2.3.3 ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบตา่งๆ  
     2.3.4 ประเมินผลจากคณุภาพผลงานของนิสิต 

     3. ด้านทักษะปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 

3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อยา่งมีเหตผุล และคิดแบบองค์รวม 
3.1.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากพืน้ฐานความรู้ท่ีเรียน 
3.1.3 สามารถแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบโดยประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีเรียน  

      3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 
     3.2.1 ผู้สอนมอบหมายงานท่ีเน้นให้ผู้ เรียนฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์
วิชาการหรือวิชาชีพตา่ง ๆ  
     3.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสวงหาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เพ่ือตอ่ยอด
ความรู้ และเพ่ือผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ  และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนรู้จกัคดัสรรข้อมลู และน าข้อมลูมา
ใช้ประโยชน์ 
     3.2.3 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้ความรู้ท่ีผู้ เรียนได้เรียนไปในการ
แก้ปัญหาทางวิชาการหรือในการตอ่ยอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
     3.3.1 ประเมินจากงานท่ีผู้ เรียนน าเสนอ 
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     3.3.2 ประเมินจากคณุภาพผลงานของผู้ เรียน 
     3.3.3 ประเมินจากพฤตกิรรมของผู้ เรียนและการน าเสนอผลงานของผู้ เรียน 
 
 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 สามารถท างานท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ลลุ่วง 

4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     4.2.1 ผู้สอนมอบหมายงานกลุม่ 
     4.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเรียน 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.3.1 ประเมินจากผลงานหรือพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 
     4.3.2 ประเมินจากคณุภาพผลงานของผู้ เรียน 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1.1 สามารถใช้ทกัษะภาษาองักฤษในการส่ือสารในระดบัดีมาก 
5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและสืบค้นข้อมลู 

5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.2.1 ผู้สอนมอบหมายงานท่ีใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารหรือน าเสนอ 
     5.2.2 ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ  
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.3.1 ประเมินจากประสิทธิภาพของทกัษะภาษาท่ีผู้ เรียนใช้ 
     5.3.2 ประเมินจากคณุภาพของผลงาน 
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5.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)   
    5.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
                ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิาภาษา 
001201 ทักษะภาษาไทย            

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า            

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม             

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                

001225 ความเป นส่วนตัวของชีวิต            

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล            

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                 

001228 ความสุขกับงานอดเิรก               

001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย               
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ผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            

001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม            

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพยีงในชีวิตประจ าวัน            

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            

001233 ไทยกับประชาคมโลก            

001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น            

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม            

001236 การจัดการการด าเนินชีวติ            

001237 ทักษะชีวิต            

001238 การรูเ้ท่าทันสื่อ            

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก            

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป นทีม            

001252 นเรศวรศึกษา            

001253 การเป นผู้ประกอบการ            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           

001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศขั้นพื้นฐาน            
001273 คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน            

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน            
001275 อาหารและวิถีชีวิต            

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว            

001277 พฤติกรรมมนุษย ์            

001278 ชีวิตและสุขภาพ            

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            

กลุ่มวชิาพลานามัย            
001281 กีฬาและออกก าลังกาย             
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5.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนคณะ) 
 
      หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก    หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง   

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ) 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ             

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง 
วิชาการ  

  
   

  
 

  
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน         


  


208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           


784201 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน
ศตวรรษที ่21 

     
 

   


776261ภาษา วัฒนธรรมและคตชินอาเซียน           
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5.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาโท) 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มภาษาจีน 
206214    ภาษาจีนพื้นฐาน 1            
206215    ภาษาจีนพื้นฐาน 2            
206321    การฟัง-การพูดภาษาจนีพ้ืนฐาน 1            
206315    ภาษาจีนพื้นฐาน 3            
206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4            
206322    การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2            

กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น            
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1             

207102 ภาษาญี่ปุ่น 2             

207121 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1              

207122 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น2              

207201 ภาษาญี่ปุ่น 3             

207221 การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3             
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปํญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาภาษาไทย               
208111  การพูดในท่ีชุมชน               
208112  การอ่านเชิงวิจารณ ์               
208113  ศิลปะการเขียน               
208114 การสรุปความ                
208121 วรรณกรรมเอกของไทย                
208252  ปัญหาการใช้ภาษาไทย               

    (หมายเหตุ เป นไปตาม มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย) 
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 
209111  ภาษาศาสตร์พื้นฐาน            

209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา            

209113  ค าและระบบไวยากรณ์            

209114  ระบบความหมาย            

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา            

209116  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร            

กลุ่มภาษาพม่า 
218101  ภาษาพม่า 1           

218102  ภาษาพม่า 2           

218131  การสนทนาภาษาพม่า 1            

218141  การอ่านภาษาพม่า 1            

218251  การเขียนภาษาพม่า 1           

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1             

219102  ภาษาฝรั่งเศส 2             

219201  ภาษาฝรั่งเศส 3             

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4            

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            

219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1             

กลุ่มภาษาเกาหลี 

221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                               

221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2                 

221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                  

221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1               

221382   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2                     

221332   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2               
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1             

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2                                                    

229201 การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1              

229202 การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1            

229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1                  

229302 ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย                       

กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1           

778202  ภาษาเวียดนาม 2              

778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม            

778321 การอ่านภาษาเวียดนาม           

778331 การเขียนภาษาเวียดนาม            

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ-ท่องเท่ียว           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาเขมร 
780101  ภาษาเขมร 1            
780102  ภาษาเขมร 2            
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร            
780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร            
780311  การสนทนาภาษาเขมร            
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร            

กลุ่มภาษาลาว 
778111  ภาษาลาวเบ้ืองต้น             

782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน             

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว             

782114  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม             

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง             

782116  ภาษาลาวขั้นสูง             
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มปรัชญาและศาสนา 
784101 ปรัชญาเบื้องต้น            
784102 ปรัชญาตะวันออก            

784103 ปรัชญาตะวันตก            

784104 การใช้เหตุผล            

784105 ปรัชญากับศาสนา            

784106 จริยศาสตร์            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาโทกลุ่มการท่องเที่ยว 
224111  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและจิตบริการ            
224121  ทรัพยากรการท่องเท่ียว             

224232   หลักการจัดการโรงแรม            

224251   การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ            

224353  มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม            

224262  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน            

กลุ่มภาษาสเปน      

785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1            

785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2            

785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1            

785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1            

785321  การสนทนาภาษาสเปน             

785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน            
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5.4 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคล
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาเอกบังคับ             
กลุ่มวชิาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ             
205141 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ              

205142 สทัศาสตร์และสรวิทยาภาษาองักฤษ             

205243 วจีวิพากษ์และวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ             

205244 ภาษาศาสตร์ประยกุต์เบือ้งต้น               

กลุ่มวชิาการใช้ภาษาในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน  การแปล และ    
การวิจัย 

            

205111 การอา่นเบือ้งต้น              
205121 การเขยีนเบือ้งต้น             
205122 การเขียนยอ่หน้า              
205131 การฟังและการพดูเบือ้งต้น             
205212 การอา่นเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์             
205223 การเขียนเรียงความ                
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคล
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

205232 การสนทนาภาษาองักฤษ               
205361 การแปลเบือ้งต้น             

205362 การแปลขัน้สงู             

205424 การเขยีนรายงานการวิจยั ภาษาองักฤษ             

กลุ่มวชิาวรรณคดภีาษาองักฤษ              
205151  วรรณคดีองักฤษและอเมริกนัเบือ้งต้น             

205252  วรรณกรรมร้อยแก้วองักฤษเบือ้งต้น              

205253  วรรณกรรมร้อยกรององักฤษเบือ้งต้น             

205354  แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดอีงักฤษ             

กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา อบรมในต่างประเทศ และการฝึกงาน             

205496 การฝึกงาน             

205497 สหกิจศกึษา             

205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ             

วิชาเอกเลอืก                   
205333 การสนทนาและการอภิปราย               
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคล
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

205355  เทวต านานกรีกและโรมนั             

205356  เร่ืองสัน้สมยัใหม ่              

205371  ภาษาองักฤษธุรกิจ              

205372  ภาษาองักฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว              

205373  ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม              

205374  ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน              

205382  ภาษาองักฤษ สงัคม และวฒันธรรม                 

205425  การเขียนเชิงสารคดี             

205426  การเขียนเชิงสร้างสรรค์             

205434 การน าเสนอและการพดูในท่ีชมุชน              

205457 นวนิยายองักฤษและอเมริกนั              

205458 บทละครองักฤษและอเมริกนั               

205463  การแปลทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ              

205464  การแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

205465  การแปลทางธุรกิจและสือ่สารมวลชน             
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคล
และ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

205475  ภาษาองักฤษเพื่อวตัถปุระสงค์ทางกฎหมาย              

205476  ภาษาองักฤษเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ             

205477  ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารมวลชน              

205478  ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอทางวิชาการ             

205200  การสือ่สารภาษาองักฤษเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ              
205201 การสือ่สารภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์เชิงวชิาการ               
205202 การสือ่สารภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน              
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 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
 เป็นไปตาม “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559”             
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต แบง่ออกเป็น 2 ข้อ คือ 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4  

(ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิของรายวิชาในหลกัสตูรทกุภาคการศกึษา ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

- คณะกรรมบริหารหลกัสตูรประจ าคณะ (ท่ีไมใ่ชผู่้สอน) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในการทวน
สอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า
มี) ในแตล่ะภาคการศกึษา 

-  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจ าคณะจะท าการคดัเลือกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษาโดยใช้วิธีสุม่เลือก 

- รายวิชาใดท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่
ผา่นมาตรฐานให้ผู้สอนจดัท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอตอ่คณะเพ่ือพฒันาการ
เรียนการสอนในรายวิชานัน้ 

 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบณัฑิต อย่างตอ่เน่ืองและน าผลประเมินท่ีได้มา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคณุภาพของหลกัสตูรโดยหนว่ยงานจากภายนอก โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ภาวะการได้งานท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแตล่ะรุ่นท่ีจบการศกึษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นตอ่ความรู้ ความสามารถของบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสมัภาษณ์ หรือ การสง่แบบสอบถาม เพ่ือประเมิน

ความพงึพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในระยะเวลา 
ตา่ง ๆ  
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 (3) การประเมินจากสถานศกึษาอ่ืน โดยการสง่แบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบั
ความพงึพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบตัด้ิานอ่ืน ๆ ของบณัฑิตจะจบการศกึษาและเข้าศกึษา
เพ่ือปริญญาท่ีสงูขึน้ในสถานศกึษานัน้ ๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
            (1) จดัโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมเ่พ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัสตูร การเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา บทบาทหน้าท่ีในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจดัการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 
            (2) จดัพ่ีเลีย้งโดยเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาองักฤษท่ีมีประสบการณ์ในการสอนและการท า
วิจยั เพ่ือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหมแ่ละชว่ยสนบัสนนุให้บรรลพุนัธกิจทัง้ 4 ด้าน 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
                                     สง่เสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพฒันาอาจารย์ของมหาวิทยาลยั คณะ และ
ภาควิชา ท่ีจดัเป็นประจ าทกุปี เชน่ โครงการการวดัผลและประเมินผล โครงการการจดัท า e-Learning 
โครงการพฒันาทกัษะการสอน  โครงการ KM เพ่ือพฒันาการสอนและการวิจยั เป็นต้น รวมทัง้สนบัสนนุการ
เข้าร่วมการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน ณ สถาบนัอ่ืน เพ่ือพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและ
การประเมินผล  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  (1) สง่เสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชมุ อบรม สมัมนาทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทัง้ในและตา่งประเทศ  
  (2) สนบัสนนุงบประมาณเพื่อการท าวิจยั และกระตุ้นให้อาจารย์ทกุคนปฏิบตัิตาม
ภาระงานวิจยัให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลยั 
  (3)  สนบัสนนุให้ปฏิบตัภิารกิจด้านการบริการวิชาการสูส่งัคม รวมทัง้ภารกิจด้านการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม เพ่ือสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชมุชน รวมทัง้เป็นการสง่เสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพนู
ความช านาญในอาชีพของการเป็นครูผู้สอน 
  (4) สนบัสนนุให้อาจารย์ท่ียงัไมส่ าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกให้ได้ศกึษาตอ่ เพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพทางวิชาการ 
  (5) จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองเส้นทางการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

(6)       สนบัสนนุให้อาจารย์ได้ลาเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการได้  
 
 
 
 



137 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ภาควิชาภาษาองักฤษ และคณะมนษุยศาสตร์ มีหน้าท่ีในการ

ก ากบัมาตรฐานหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ดงันี  ้
1.1 ก ากบัให้มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ทัง้นี ้หากมี
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องท าการขออนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยั และ
แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ทราบ 

1.2 ก ากบัให้อาจารย์ประจ าหลกัสตูรมีคณุสมบตัิตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดงันี ้

1.2.1 มีคณุวฒุิขัน้ต ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา่หรือมีต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
1.2.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แตง่ตัง้ให้บคุคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลงั  

1.3 ก ากบัให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจ านวนอยา่งน้อย 5 คน และให้มีคณุสมบตัิตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดงันี  ้

1.3.1 มีคณุวฒุิขัน้ต ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา่หรือมีต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
1.3.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แตง่ตัง้ให้บคุคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลงั  

1.4 ก ากบัให้อาจารย์ผู้สอนมีคณุสมบตัิตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กลา่วคือ เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมี
คณุวฒุิขัน้ต ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือมีต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

1.5 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด กลา่วคือ พฒันาหลกัสตูรให้
ทนัสมยัโดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรทกุปีการศกึษา เพ่ือน า
ข้อมลูท่ีได้ไปปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยตามรอบระยะเวลาของหลกัสตูร 
หรือทกุรอบ 5 ปี 
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2. บัณฑติ 
 คณะกรรมการหลกัสตูรมีหน้าท่ี ก ากบัดแูลหลกัสตูรให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุสมบตัิตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการและหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี  ทัง้นี ้คณะมนษุยศาสตร์ด าเนินการ
ส ารวจความต้องการแรงงานและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือน าข้อมลูมาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลกัสตูร รวมถึงการศกึษาข้อมลูวิจยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต 
 
3. นิสิต 
    3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           3.1.1 การรับนิสิต 
                    การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร โดยภาควิชา คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร และอาจารย์ท่ีปรึกษาชัน้ปี มีส่วนร่วมในการพิจารณาคณุสมบตัิและร่วมสมัภาษณ์นิสิต
ใหม ่เพ่ือให้เป็นไปตามคณุสมบตัิท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร วา่ด้วย การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559   

           3.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
                     คณะมนษุยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียมความ

พร้อมด้านการปรับตวั เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลยัท่ีควรทราบ สิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชาจัดให้ รวมทัง้การพบอาจารย์ท่ีปรึกษา นอกจากนี ้
ภาควิชายังจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือให้นิสิตชัน้ปีท่ี  1 มีความพร้อมใน
การศกึษาภาษาองักฤษเป็นวิชาเอกและปรับตวัเข้ากบัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเป็นประจ าทกุ
ปีการศกึษา  

    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
           3.2.1 สร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในและนอกประเทศในการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน เพ่ือพฒันาทกัษะภาษา และทกัษะชีวิต และเปิดโอกาสให้นิสิตทกุคนสมคัรเข้าร่วมโครงการ โดย
มีเกณฑ์การคดัเลือกท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
           3.2.2 จดัให้มีการเรียนการสอนท่ีเป็นส่วนหนึง่ของการบริการวิชาการแก่ชมุชน เชน่ การจดัโครงการ
คา่ยภาษาองักฤษโดยการบรูณาการรายวิชาท่ีเปิดสอนเข้ากบักิจกรรมคา่ย เพ่ือให้ภาควิชาได้มีสว่นร่วมใน
การพฒันาชมุชน และเป็นการบรูณาการสรรพวิชาเพื่อสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ่ไป 
           3.3.3 จดัให้นิสิตมีประสบการณ์การปฏิบตังิานและการแก้ปัญหาจากการท างานจริง ในรายวิชาการ
ฝึกงาน สหกิจศกึษา การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในตา่งประเทศ 
           3.2.4 พฒันาศกัยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  
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                    - ปลกูฝังทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชา ตามท่ีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
เห็นสมควร ทัง้นี ้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบ 3R และ 7C 
       3R ได้แก่  

 Reading (อา่นออก),  

 (W)Riting (เขียนได้)  

 (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
       7C ได้แก่  

 Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
และทกัษะในการแก้ปัญหา) 

 Creativity and Innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม) 

 Cross-cultural Understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจความตา่งวฒันธรรม ตา่ง
กระบวนทศัน์) 

 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า) 

 Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะด้านการส่ือสาร
สารสนเทศ และรู้เทา่ทนัส่ือ) 

 Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร) 

 Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) สร้างความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในและนอกประเทศในการสง่นิสิตเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน เพ่ือพฒันาวิชาการและวิจยั  

                    - จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรตามท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณจากภาควิชาภาษาองักฤษ เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพนิสิตและทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
    3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพงึพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
            - คณะกรรมการหลกัสตูรจดัท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศกึษา เพ่ือก ากบัดแูลอตัราการคงอยู่
และการส าเร็จการศกึษาของนิสิต   
 - คณะกรรมการหลกัสตูรท าการส ารวจความพึงพอใจในด้านตา่งๆ ของนิสิต ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของนิสิตชัน้ปีสุดท้ายต่อหลักสูตร และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ะเป็น
ประโยชน์ตอ่การบริหารหลกัสตูรตอ่ไป 
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 - คณะกรรมการหลกัสตูรสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต (หากมี) และรายงานตอ่ภาควิชาทกุภาคเรียน  
 
4. คณาจารย์ 
     4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 
           4.1.1 การรับและการแตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
                     หลกัสูตร มีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรจ านวน 5 คนท่ีมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนได้รับการสง่เสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพฒันาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหารหลกัสตูร 
   โดยมีระบบและกระบวนการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร มีดงัตอ่ไปนี  ้
   1. ภาควิชาพิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษา พ.ศ. 2558 และแจ้งให้แก่คณะฯ ทราบ 
   2. คณะฯ ด าเนินการเสนอแตง่ตัง้ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และสง่ไปยงักอง
บริการการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 
   3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาการเสนอแต่งตัง้อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีคณะเสนอ และเม่ือเห็นชอบ จงึสง่ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
   4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัพิจารณาการแตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และ
เม่ือพิจารณาเห็นชอบ จึงจดัส่งให้แก่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการประเมินความพึง
พอใจอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปี
ตอ่ไป 
            ในกรณีท่ีมีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาจะด าเนินการ
ปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ทราบเร่ืองกฎระเบียบต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทัง้การบริหาร
จดัการหลกัสตูร 
 
 4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
 ระบบการบริหารอาจารย์ของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษใช้การวางแผน
อตัราก าลงัของคณะมนษุยศาสตร์ โดยค านงึถึงหลกัสตูรท่ีเปิดในปัจจบุนัและท่ีจะเปิดในอนาคต นอกจากนี ้
ในระดบัคณะฯ มีการวางแผนอัตราก าลังและร่วมบริหารบุคลากรกับหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เม่ือมีการ
แตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ทกุท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานตา่งๆ ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร นอกจากนี ้คณะฯ ได้ก าหนดให้การเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
นัน้ เป็นสว่นหนึง่ของภาระงานซึง่ปรากฏอยูใ่นการพิจารณาผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี   
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  4.1.3 การสง่เสริมและพฒันาอาจารย์ 
 หลกัสูตรใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
พฒันาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยคณะมนษุยศาสตร์มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา
ศกัยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คนละ 10,000 บาทต่อปี เพ่ือใช้ในการร่วมประชุม สัมมนา อบรม 
หลงัจากเข้าร่วมอาจารย์จะต้องระบใุนแบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการค านวณภาระงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบในส่วนของการพัฒนาตนเอง นอกจากนี ้
มหาวิทยาลยัมีกองทุนวิจัยจากเงินรายได้ท่ีจดัสรรมาจากแต่ละคณะเพ่ือให้อาจารย์ท าวิจยั โดยอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรสามารถขอรับทนุสนบัสนนุในการท าวิจยัและการน าเสนอผลงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ
ได้ นอกจากนี ้คณะมนุษยศาสตร์ยงัได้จัดกิจกรรมต่างๆแก่อาจารย์เพ่ือพฒันาศกัยภาพการท าวิจัยและ
พฒันาด้านการเรียนการสอนอีกด้วย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างตอ่เน่ือง โดยการบริหารหลกัสตูร
ใน 2 ระดบั ได้แก่ ระดบัหลกัสตูร และระดบัรายวิชา 

ระดับหลักสูตร (เม่ือครบวงรอบหลักสูตร) 
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรใช้กระบวนการปรับปรุงหลกัสตูรของคณะมนษุยศาสตร์ 

ภายใต้กรอบปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2  โดยจดัให้มีการประชมุ
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร เพ่ือด าเนินการในขัน้ตอนตา่งๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร) 
คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ด าเนินการก ากบัดแูลการใช้หลกัสตูร การวางระบบผู้สอน การ

จดัการเรียนการสอน และการประเมินผู้ เรียน และการจดัเอกสาร มคอ. ตามปฏิทินแผนงาน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. ก่อนเปิดภาคการศกึษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดงันี ้
- คณะกรรมการหลกัสตูรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตร 

และประชุมจัดผู้ สอน โดยพิจารณาตามคุณสมบตัิของอาจารย์ผู้ สอน ตามท่ีระบุใน
เกณฑ์การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และก าหนดผู้ สอนตาม
สาขาวิชาท่ีจบและประสบการณ์งานวิจยั 

- คณะกรรมการหลกัสูตรแจ้งภาระการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ และก าหนดให้
ผู้สอนจดัท า มคอ. 3  และจดัส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
และความทนัสมยัของสาระรายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล โดย
เน้นย า้ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา มคอ.5 จากภาคการศกึษาหรือปีการศกึษาก่อนหน้า
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ด้วย และ หากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะใดๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้ สอนทราบและ
พิจารณาปรับปรุง มคอ.3 ฉบบัดงักล่าว ทัง้นี ้จะต้องมีการประชุมพิจารณา มคอ. 3 
ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สปัดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงแก้ไขและส่ง
เอกสาร มคอ.3 ให้แก่ภาควิชา และคณะฯ ได้ทนัตามก าหนดเวลา 

- คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและแจ้งให้แก่
อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือจดัเตรียมเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

2. ในระหวา่งภาคการศกึษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดงันี ้
- คณะกรรมการหลกัสูตรจดัประชุมชีแ้จงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่องทางการสอบถาม

หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- คณะกรรมการหลักสูตรจัดการประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็นต่างๆท่ี

เก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัสตูร 
- คณะกรรมการหลกัสูตรจดักิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี โดยอิงถึง

ตวัชีว้ดัท่ีระบใุน มคอ.1 และ มคอ.2 
3. เม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา 

- อาจารย์ผู้สอนจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) พร้อมเสนอ
แผนการพฒันาปรับปรุงรายวิชา เพ่ือใช้ข้อมลูในการปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและทนัสมยั ในภาคการศกึษาหรือปีการศกึษาตอ่ไป 

- คณะกรรมการหลกัสตูรจดัการทวนสอบรายวิชาท่ีก าหนดไว้ตัง้แตช่ว่งต้นของภาค
การศกึษา และจดัท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตแจ้งให้แก่
อาจารย์ผู้สอน ภาควิชา และคณะทราบ 

- คณะกรรมการหลกัสตูรจดัท ารายงานผลการบริหารหลกัสตูรประจ าภาคการศกึษา 
(มคอ.7) เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลกัสตูรประจ าภาคการศกึษา และใช้
ข้อมลูเพื่อการวางแผนปรับปรุงเนือ้หารายวิชา กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์ในการ
ประเมินผล  และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรพร้อมทัง้ข้อเสนอ
แผนการปรับปรุง เสนอตอ่คณบดี  

4. เม่ือสิน้สดุปีการศกึษา 
- คณะกรรมการหลกัสตูรจดัท ารายงานผลการบริหารหลกัสตูรประจ าปีการศกึษา 

(มคอ.7) เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลกัสตูรประจ าปีการศกึษา และใช้ข้อมลู
เพ่ือการวางแผนปรับปรุงเนือ้หารายวิชา กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์ในการประเมินผล  
และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรพร้อมทัง้ข้อเสนอแผนการปรับปรุง 
เสนอตอ่คณบดี  
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- จดัการประเมินคณุภาพหลกัสตูรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและ
อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง 

- จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และท ารายงาน
สรุปสง่ให้แก่คณะรับทราบตอ่ไป 

    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
          5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

                    - ในรายวิชาบงัคบั การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงคณุวุฒิ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในเนือ้หาท่ีสอน โดยพิจารณาประกอบกับผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานท่ี
เก่ียวข้องกบัวิชานัน้ๆ   
          - ในรายวิชาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ พิจารณามอบหมายผู้ สอนท่ีเป็น
เจ้าของภาษาให้เป็นผู้ รับผิดชอบรายวิชาและสอนนิสิตเอกภาษาองักฤษเป็นหลกั 
                    - ในรายวิชาเลือก จะท าการส ารวจรายวิชาท่ีนิสิตต้องการเรียน และพิจารณาเปิด
รายวิชาท่ีมีนิสิตต้องการเรียน และมีผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในเร่ืองสิ่งสนบัสนนุ
การเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ตอ่การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรง 
5.2.3 การก ากบักระบวนการเรียนการสอน 
                    - มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 
และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 
                    - มีการพฒันา / ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปีท่ีผา่นมา 

            5.2.4 การบรูณาการพนัธกิจตา่งๆ กบัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ความเก่ียวข้องกบัพนัธ
กิจของมหาวิทยาลยั 4 ด้าน (ผลิตบณัฑิต วิจยั บริการวิชาการ และท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม) 

                    - ผลิตบณัฑิตท่ีมีคามรู้ความสามารถและทกัษะ มีความเป็นผู้น า แขง่ขนัใน
ตลาดแรงงานได้ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
                    - บณัฑิตได้รับการปลกูฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน 
                    - เน้นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการให้นิสิตมีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่ชมุชน เชน่ ในการ
เข้าร่วมและด าเนินกิจกรรมคา่ยภาษาองักฤษ 
                    - มีการสอดแทรกเนือ้หาด้านคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นิสิตใน
การเรียนรายวิชาตา่งๆ 

    5.3 การประเมินผู้ เรียน ก ากบัให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
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          5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ ดงัท่ีแตล่ะรายวิชาระบไุว้ใน มคอ. 3          
          5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

                1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
                        - ประเมินโดยอาจารย์จากการสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกตามปกตขิองนิสิต 
                        - ผู้ใช้บณัฑิตประเมินคณุธรรมจริยธรรมของบณัฑิต 
                    2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                         - ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายระหวา่งภาคการศกึษา 
                         - ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบตัิ 
                         - ประเมินความรู้ของบณัฑิตโดยการส ารวจความคดิเห็นของผู้ใช้บณัฑิต 
                     3) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปัญญา 
                         - ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายระหวา่งภาคการศกึษา 
                         - ประเมินจากการอภิปรายประเดน็เฉพาะในชัน้เรียน 
                         - ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบตัิ 
                         - ประเมินจากรายงานการวิจยั 
                     4) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
                         - สงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรียน และในการท างานกลุม่ 
                     5) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         - ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายท่ีต้องใช้ทกัษะการสืบค้นข้อมลูด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         - ประเมินทกัษะการส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน เขียน ผา่นกิจกรรมในชัน้เรียน เชน่ การ
อภิปรายประเด็นเฉพาะ การท ารายงาน และการน าเสนอหน้าชัน้เรียน และผา่นการทดสอบทัง้
ข้อเขียนและปฏิบตัิ 

          5.3.3 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร  
                   การประเมินคณุาพการศกึษาประจ าปี ตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร  และหลกัสตูรยงัได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ภาษาองักฤษใน
ทกุๆ ภาคการศกึษา และก าหนดให้นิสิตทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีการส่ือสารก่อนจะส าเร็จ
การศกึษา 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
   6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทัง้ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือทรัพยากรท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระบบและกลไกการจดัหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน สามารถแบง่ได้เป็น 3 ระดบั 
 ระดบัมหาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยันเรศวรมีระบบสนบัสนนุการเรียนรู้ โดยการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในหนว่ยงาน (กลไก) สนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านตา่งๆ ได้แก่ 

- ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยันเรศวรให้บริการข้อมลูในทกุสาขาวิชาในรูปแบบหนงัสือ  นิตยสาร  
วารสาร  ส่ือสิ่งพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ือออนไลน์  ฐานข้อมลู  ทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ เชน่ 
ภาษาองักฤษ  โดยมีหนงัสือภาษาไทยทัง้หมด 56,393 รายการ (155,691 เลม่) และหนงัสือภาษาองักฤษ
ทัง้หมด 17,942 รายการ (43,788 เลม่)  ในจ านวนดงักลา่วเป็นหนงัสือในหมวดภาษาและวรรณคดี  
ภาษาไทยจ านวน 7,436 รายการ (22,015 เลม่)  และภาษาองักฤษ จ านวน  2,582 รายการ (6,586 เลม่) 

- สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา ให้บริการตา่งๆ ด้านภาษาองักฤษ เชน่ ห้องปฏิบตัิการทางภาษา
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หนงัสือ ส่ือสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์  คอร์สเรียนภาษาองักฤษ  ผู้ เช่ียวชาญเจ้าของ
ภาษาชว่ยตรวจงานเขียนภาษาองักฤษ และการจดัสอบภาษาองักฤษ 

- กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลยันเรศวร 

- อาคารเรียนรวม QS และ ปราบไตรจกัร  ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก พร้อมอปุกรณ์
ส่ือโสตทศันปูกรณ์ 
  
 ระดบัคณะ 
 คณะมนษุยศาสตร์มีระบบการจดัหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ด้วยการจดัสรรงบประมาณประจ าปีใน
การพฒันาอาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ และหนงัสือสิ่งพิมพ์  โดยมีกลไกในการด าเนินงานคือ หนว่ยงาน
และภาควิชาตา่งๆ ของคณะโดยสามารถจะอธิบายระบบและกลไกในการจดัหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ และ
กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพงึพอใจในด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนบัสนนุการเรียนรู้ 
 ทกุปีการศกึษา คณะมนษุยศาสตร์ มีระบบการจดัสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้โดยมีการส ารวจความ พงึ
พอใจประจ าปีของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรตอ่สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนนุ การเรียนรู้ เชน่ 
ห้องเรียน ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  โสตทศันูปกรณ์ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป  ดงันัน้ 
จงึเป็นโอกาสท่ี อาจารย์ประจ าหลกัสตูร จะได้แสดงความคดิเห็นและความต้องการ โดยการส ารวจนี ้ผล
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ของการส ารวจ จะถกูน าเข้าการประชมุ คณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีการหาแนวทางการปรับปรุงให้ ดี
ขึน้ ตอ่ไป    
 2. วสัดใุช้สอยสิน้เปลือง 
 คณะจดัสรรงบประมาณส าหรับจดัซือ้วสัดใุช้สอยสิน้เปลืองโดยมีหน่วยพสัดเุป็นผู้ รับผิดชอบจดัซือ้
และเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ่การ เรียนการสอน และ การปฏิบตังิานให้ตามความต้องการของ
อาจารย์     
 3. หนงัสือและสิ่งพิมพ์  
 คณะฯจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัซือ้วสัดหุนงัสือและสิ่งพิมพ์ส าหรับแตล่ะหลกัสตูรเป็นประจ า
ทกุปี   
 ระดบัหลกัสตูร 

เม่ือหลกัสตูรได้รับการจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้หนงัสือแล้ว หลกัสตูรจะเปิดโอกาสให้
อาจารย์และนิสิตได้น าเสนอรายช่ือหนงัสือท่ีต้องการในงบประมาณท่ีได้รับ  โดยคณะกรรมการหลกัสตูรจะ
มีการประเมินความเหมาะสมในการจดัซือ้ตอ่ไป  นอกจากนีอ้าจารย์และนิสิตสามารถเสนอช่ือหนังสือท่ี
สนใจ ในงาน NU Book Fair และเสนอช่ือได้ตลอดปีผา่นระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้ส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ด าเนินการซือ้ตอ่ไป ทัง้นีเ้ม่ือมีวารสารหรือหนงัสือใหม่ๆ  ห้องอา่นหนงัสือประจ า
คณะฯ จะรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ ให้คณาจารย์ใน
ภาควิชาตอ่ไป 
 
   6.2 จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
          มหาวิทยาลยัมีสถานท่ีและส่ือการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนิสิตในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่
จ านวนนิสิตในกลุม่มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลา่วคือ มีส านกัหอสมดุท่ีมีหนงัสือ ต ารา วารสารทาง
วิชาการ ส่ือมลัตมีิเดีย และฐานข้อมลู ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก (รายละเอียดดงัข้อ 6.1)   และมีสถานพฒันาวิชาการด้านภาษาให้บริการส่ือ
ทางภาษา การสอนภาษาเพิ่มเตมิ การจดัสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษ และการตรวจแก้ไขงานภาษาองักฤษ  
นอกจากนีค้ณะมนษุยศาสตร์มีการจดัหาทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ภาษาเพิ่มเตมิอีกจ านวนหนึง่ เชน่ ส่ือ
มลัตมีิเดียและหนงัสือ ต าราตา่งๆ ในห้องปฏิบตัิการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในห้องอ่านหนงัสือ คริสโตเฟอร์ 
แอล คอนล่ี 
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   6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
          คณะมนษุยศาสตร์ มีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลกัสูตรต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  ดงันัน้ จึงเป็นโอกาสท่ีนิสิตและอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร จะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการรายงานผลของการในการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึน้ตอ่ไป    
 
7. การก าหนดตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
   7.1 ตัวบ่งชีต้ามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 
        การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้บณัฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยมีตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานตาม มคอ. 1 ดงันี ้
 

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

7.1.1 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อย
ร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชมุเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

7.1.2 มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิหรือ
มาตรฐานคณุวฒุิสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
(มคอ.1) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

7.1.4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 
7.1.5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน   60 วนั 
หลงัสิน้ปีการศกึษา 

X X X X X 

7.1.6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่ง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

 
≤25 

 
≤25 

 
≤25 

 
≤25 

 
≤25 

7.1.7 มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงาน ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

7.1.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจดัการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

7.1.9 อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันา
ในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยา่งน้อยปี
ละหนึง่ครัง้ 

X X X X X 

7.1.10 จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

X X X X X 

7.1.11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุท้าย/บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูร 
เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

7.1.12 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต
ท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการเพ่ือการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
          เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เปา้หมายตวับง่ชีบ้งัคบั (ตวับง่ชีท่ี้ 1-5) และตวับง่ชีท่ี้ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลตุามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตวับ่งชีใ้นปีท่ีประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี ้
ตอ่เน่ืองกนั 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลกัสตูรมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ตอ่ไป และจะต้องรับการประเมินให้อยูใ่น
ระดบัดีตามหลกัเกณฑ์นีต้ลอดไป เพ่ือการพฒันาคณุภาพบณัฑิตอยา่งตอ่เน่ือง 
 
   7.2 ตัวบ่งชีร้ะดับหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลกัสตูรต้องมีการด าเนินการตามตวับง่ชีข้องหลกัสตูร/สาขาวิชา ดงันี ้
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานใน

ระดับมหาวิทยาลัย 
ปี

การศึกษา 
2561 

ปี
การศึกษา 
2562 

ปี
การศึกษา 
2563 

ปี
การศึกษา 
2564 

ปี
การศึกษา 
2565 

7.2.1 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่ี ไ ด้
คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5 

70 75 80 85 90 

7.2.2 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้านความรู้ท่ีได้คะแนนเฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

70 75 80 85 90 

7.2.3 ร้อยละของผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้ านทักษะทาง ปัญญา ท่ี ไ ด้

คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5 

70  75 80 85 90 

7.2.4 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม

70 75 80 85 90 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

ปี
การศึกษา 
2561 

ปี
การศึกษา 
2562 

ปี
การศึกษา 
2563 

ปี
การศึกษา 
2564 

ปี
การศึกษา 
2565 

รับผิดชอบท่ีได้คะแนนเฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 
7.2.5 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีได้คะแนนเฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

70 75 80 85 90 

7.2.6 ร้อยละของนิสิต 4 ชัน้ปีท่ี
มีคะแนนสอบ CEPT ในระดับ 
B2 

30 35 40 45 50 

 
   7.3 ตัวบ่งชีใ้นระดับมหาวิทยาลัย  
          หลกัสตูรต้องมีการด าเนินการตามตวับง่ชีข้องมหาวิทยาลยันเรศวร ดงันี ้

 
ที่ 

 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทัง้หมดท่ีเปิดสอนมี

วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ
อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

45 50 55 60  

2 ร้อยละของนิสิตท่ีสอบภาษาองักฤษผ่านตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

   50  

3 ร้อยละของนิสิตท่ีสอบเทคโนโลยีสารสนเทศผา่นตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

   85  

4 ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 
ปี หลงัส าเร็จการศกึษา 
 

    85 

5 นิสิต/บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาไปแล้วสร้างช่ือเสียงใน
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

    อยา่งน้อย 
1 คน 
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ที่ 

 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนใน

ลกัษณะ 
บรูณาการศาสตร์ 

 40 50 60  

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจยั/วิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาตรีในลกัษณะบรูณาการศาสตร์ 

   10  

8 จ านวนนวตักรรมท่ีสร้างขึน้โดยนิสิตในระดบัปริญญาตรี    อยา่งน้อย 
1 รายการ 

อยา่งน้อย  
1 รายการ 

9 จ านวน start-up/ entrepreneurship      อยา่งน้อย  
1 รายการ 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ ในประ เทศ และ  ห รือ
ตา่งประเทศ 

   อยา่งน้อย 
1 แหง่ 

อยา่งน้อย 
1 แหง่ 

11 จ านวนพืน้ท่ีเปา้หมาย (target area) ให้ผู้ เรียนได้พฒันา
องค์ความรู้และสร้างนวตักรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ และ
คณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน 

    อยา่งน้อย 
1 พืน้ท่ี 

 
ค านิยาม 
พืน้ที่เป้าหมาย หมายถงึ พืน้ท่ีเปา้หมายตามแผนยทุธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนลา่ง  
นวัตกรรม หมายถงึ  นวตักรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือ 

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ บริการ กระบวนการจดัการ และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหมเ่พื่อท าให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคม  

สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถงึ ธุรกิจเกิดใหมท่ี่ต้องการสร้างความเปลีย่นแปลงด้วยนวตักรรมที่แตกตา่งเพื่อ 
สร้างมลูคา่เพิ่มและมีการเติบโตทางธุรกิจอยา่งรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ หมายถงึ บคุคลที่ท าธุรกิจ โดยมุง่มัน่ท่ีจะท าให้สิง่ที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกบัปัญหาก็จะ
ค้นหาหนทางเพื่อให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตัง้ใจ   
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
                         - การประชมุร่วมกนัของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นและขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีมีความรู้ในการใช้กลยทุธ์การสอน 
                         - การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้ โดยอาจารย์ผู้สอน
และผู้บริหารภาควิชา 
                         - ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต ผา่นพฤตกิรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการ
สอบ 
    1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

                         - การประเมินการสอนโดยนิสิตทกุปลายภาคการศกึษา โดยกองบริการการศกึษา 
                         - การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสงัเกตในชัน้เรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ี
มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1  กลยุทธ์การประเมิน 
                         มีกลยทุธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง  ซึง่จะต้อง
วางแผนลว่งหน้าและระบรุายละเอียดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสารรายละเอียดของหลกัสตูร 
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแตล่ะรายวิชา
เป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เชน่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบตั ิ และการสงัเกตพฤติกรรม  สว่นการ
ประเมินผลหลกัสตูรเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เชน่ การ
ประเมินข้อสอบ กิจกรรมการเรียนการสอนและกลยทุธ์การสอน ตลอดจนการประเมินของนิสิตชัน้ปีสดุท้าย
และผู้ จ้างงาน เป็นต้น  
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
            การประเมินคณุภาพการศกึษาประจ าปี ตามดชันีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลยั 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 
             จากการรวบรวมข้อมลูในข้อ 2 ทัง้ในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา จะท าให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลกัสตูร กรณีท่ีพบปัญหาสามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ๆ ได้ทนัทีซึง่จะนบัวา่เป็นการ
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ปรับปรุงยอ่ยท่ีสามารถท าได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงทัง้ฉบบันัน้จะด าเนินการทกุๆ 5 ปี  
ทัง้นี ้เพ่ือให้หลกัสตูรทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตและความต้องการของสงัคม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  
 

สาระการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

หมวดวิชา หลักสูตร
ปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 

เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

มคอ. 1  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า 
   1.1 วิชาบังคับ 
   1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 
30 
1 

 30   
 
 

30  30  
30 
1 

2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 
    2.1 วิชาบังคับ            
    2.2 วิชาเอก               
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ    
         2.2.2 วิชาเอกเลือก     
    2.3 วิชาโท               ไมน่้อยกว่า 

99 
3 
78 
69 
9 
18 

 84  
 
 
 

ไม่ต่ ากว่า 72 
 
 
 

ไม่ต่ ากว่า 15 

102 
9 
75 
60 
15 
18   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6   6 6   
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 

135 120   ไม่ต่ ากว่า 120 138   
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ตาราง 2  เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตร
เดมิ พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ
2561 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
            

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต     
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้
1.  กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201  ทกัษะภาษาไทย                           3(2-2-5) 
            Thai Language Skills 
001211  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                           3(2-2-5) 
            Fundamental English   
001212  ภาษาองักฤษพฒันา                           3(2-2-5) 
            Developmental English   
001213  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                         3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 

2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
001221   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า 3(2-2-5) 
             Information Science for Study and Research 
 001222  ภาษา สงัคมและวฒันธรรม            3(2-2-5) 
             Language, Society and Culture 
001223   ดริุยางควิจกัขณ์              3(2-2-5) 
             Music Appreciation 
 001224  ศิลปะในชีวติประจ าวนั                   3(2-2-5) 
             Arts in Daily Life 
001225 ความเป็นสว่นตวัของชีวิต               3(2-2-5) 
             Life Privacy 
001226  วิถีชีวิตในยคุดิจิทลั               3(2-2-5) 
        Ways of Living in the Digital Age 
001227  ดนตรีวิถีไทยศกึษา                        3(2-2-5) 
        Music Studies in Thai Culture 
001228  ความสขุกบังานอดิเรก            3(2-2-5)       
        Happiness with Hobbies 

 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้

1.  กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า       จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201  ทกัษะภาษาไทย                              3(2-2-5) 
            Thai Language Skills 
001211  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                              3(2-2-5) 
            Fundamental English   
001212  ภาษาองักฤษพฒันา                               3(2-2-5) 
            Developmental English   
001213  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า     3(2-2-5) 
            Information Science for Study and Research 
001222  ภาษา สงัคมและวฒันธรรม                3(2-2-5) 
            Language, Society and Culture 
001223  ดริุยางควิจกัขณ์                  3(2-2-5) 
            Music Appreciation 
001224  ศิลปะในชีวติประจ าวนั                       3(2-2-5) 
            Arts in Daily Life 
001225  ความเป็นสว่นตวัของชีวิต                   3(2-2-5) 
       Life Privacy 
001226  วิถีชีวิตในยคุดิจิทลั                   3(2-2-5) 
       Ways of Living in the Digital Age 
001227  ดนตรีวิถีไทยศกึษา                            3(2-2-5) 
        Music Studies in Thai Culture 
001228  ความสขุกบังานอดิเรก  3(2-2-5)            
        Happiness with Hobbies 
001229  รู้จกัตวัเอง เข้าใจผู้ อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย 3(2-2-5) 
            Know Yourself, Understand Others,  
            Meaningful Life                                 
001241   ดนตรีตะวนัตกในชีวิตประจ าวนั              3(2-2-5) 
             Western Music in Daily Life 

                                              
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     
   
       
 

 

ปิดรายวิชา 

คงเดิม 

คงเดิม 

 เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
 

ปรับปรุงค าอธิบารายวชิา 
 

ปรับปรุงค าอธิบารายวชิา 
 

ปรับปรุงค าอธิบารายวชิา 
 

ปรับปรุงค าอธิบารายวชิา 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
001231  ปรัชญาเพ่ือชีวิต                             3(2-2-5) 
            Philosophy for Life  
001232  กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคณุภาพชีวิต          3(2-2-5) 
            Fundamental Laws for Quality of Life 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5)                          
             Philosophy of Life for Sufficient living 
001232  กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคณุภาพชีวิต              3(2-2-5) 
             Fundamental Laws for Quality of Life 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

001233  ไทยกบัประชาคมโลก                        3(2-2-5) 

            Thai State and the World Community 
001234  อารยธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน          3(2-2-5) 
            Civilization and Local Wisdom 
001235  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม           3(2-2-5) 
            Politics, Economy and Society 
001236  การจดัการการด าเนินชีวิต          3(2-2-5) 
            Living Management 
001237  ทกัษะชีวิต                               3(2-2-5) 
            Life Skills 
001238  การรู้เทา่ทนัสื่อ                              3(2-2-5)      
            Media Literacy 

 

001233  ไทยกบัประชาคมโลก                          3(2-2-5) 

              Thai State and the World Community 
001234  อารยธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน            3(2-2-5) 
              Civilization and Local Wisdom 
001235  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม              3(2-2-5)             
              Politics, Economy and Society 
001236  การจดัการการด าเนินชีวติ         3(2-2-5) 
              Living Management 
001237  ทกัษะชีวิต                                3(2-2-5) 
            Life Skills 
001238  การรู้เทา่ทนัสื่อ                               3(2-2-5)      
            Media Literacy 
001239  ภาวะผู้น ากบัความรัก                        3(2-2-5)      
         Leadership and Compassion         
001251  พลวตักลุม่และการท างานเป็นทีม        3(2-2-5) 
            Group Dynamics and Teamwork 

001252  นเรศวรศกึษา                                 3(2-2-5) 
            Naresuan Studies       

001253  การเป็นผู้ประกอบการ                       3(2-2-5) 
            Entrepreneurship 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
    จ านวน  6  หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ดังต่อไปนี ้
001271  มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม                       3(2-2-5) 
            Man and Environment  
001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน        3(2-2-5) 
            Introduction to Computer Information  
            Science 
 

001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั  3(2-2-5) 
            Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั           3(2-2-5) 
            Drugs and Chemicals in Daily Life 
 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
    จ านวน  6  หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชา
ดังต่อไปนี ้
001271  มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม                        3(2-2-5) 
            Man and the Environment  
001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน         3(2-2-5) 
            Introduction to Computer Information  
            Science 
001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั   3(2-2-5) 
            Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั         3(2-2-5) 
            Drugs and Chemicals in Daily Life 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
ในกลุ่มสังคมศาสตร์ 

คงเดิม 

คงเดิม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบารายวชิา 
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001275  อาหารและวิถีชีวติ                          3(2-2-5) 
            Food  and  Life  Style 
001276  พลงังานและเทคโนโลยีใกล้ตวั             3(2-2-5) 

Energy and Technology  Around  Us 
001277  พฤติกรรมมนษุย์                           3(2-2-5) 
            Human Behavior 
001278  ชีวิตและสขุภาพ                           3(2-2-5) 
            Life  and  Health 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั              3(2-2-5) 
            Science in Everyday Life 

001275  อาหารและวิถีชีวติ             3(2-2-5) 
            Food  and  Life  Style 
001276  พลงังานและเทคโนโลยีใกล้ตวั               3(2-2-5) 
            Energy and Technology  Around  Us 
001277  พฤติกรรมมนษุย์                            3(2-2-5) 
            Human Behavior 
001278  ชีวิตและสขุภาพ                            3(2-2-5) 
            Life  and  Health 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั               3(2-2-5) 
            Science in Everyday Life 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 
5. กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกิต 
001281  กีฬาและการออกก าลงักาย                 1(0-2-1) 
            Sports and Exercises 

5. กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกิต 
001281  กีฬาและการออกก าลงักาย                  1(0-2-1) 
            Sports and Exercises  

 

             คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หมวดรายวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระการปรับปรุง 

เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวคิดและหลักการของ 

มคอ. 1  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    2.2 วิชาเฉพาะด้าน      ไมน้่อยกวา่       99 หน่วยกิต     2.2 วิชาเฉพาะด้าน      ไมน้่อยกวา่            102 หน่วยกิต  

         (2.2.1) วิชาเอก     จ านวน            78 หน่วยกิต          (2.2.1) วิชาเอก     จ านวน                    75  หน่วยกิต  

                   1) วิชาเอกบงัคบั              69 หน่วยกิต                    1) วิชาเอกบงัคบั                        60  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 
ประยุกต์ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนชื่อกลุม่วิชา 

205101 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเข้ม              3(3-0-6) 
           Intensive English Grammar 

205141 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ                      3(3-0-6) 
         English Grammar 

เปลี่ยนรหสั ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

205161 สทัศาสตร์และสรวิทยาภาษาองักฤษ         3(3-0-6) 
           English Phonetics and Phonology 

205142 สทัศาสตร์และสรวิทยาภาษาองักฤษ       3(3-0-6) 
           English Phonetics and Phonology 

เปลี่ยนรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

205262 วจีวิพากษ์และวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ   3(3-0-
6) 
           English Morphology and Syntax 

205243 วจีวิพากษ์และวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
           English Morphology and Syntax 

เปลี่ยนรหสัวิชา 

 205244 ภาษาศาสตร์ประยกุต์เบือ้งต้น              3)3-0-6(  

           Introduction to Applied Linguistics 

เพ่ิมรายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาการใช้ภาษาในการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน  
การแปล และการวิจัย 

กลุ่มวิชาการใช้ภาษาในการส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียน  
การแปล และการวิจัย 

 

205111  การอา่นขัน้พืน้ฐาน                  3(2-2-5) 
    Basic Reading     

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

เปลี่ยนชื่อและหนว่ยกิต 

205121  การเขียนขัน้พืน้ฐาน                   3(2-2-5) 
    Basic Writing    

205121  การเขียนเบือ้งต้น                     3(2-2-5) 
    Basic Writing    

เปลี่ยนชื่อวิชา 

205131  ทกัษะการพดูขัน้พืน้ฐาน                 3(2-2-5) 
      Basic Oral Skills    

205131   การฟังและการพดูเบือ้งต้น                3)2-2-5(  

             Basic linstening and speaking 

เปลี่ยนชื่อวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 

205222   การเขียนยอ่หน้า                   3(2-2-5) 
    Paragraph Writing   

205122  การเขียนยอ่หน้า                              3)2-2-5(  

            Paragraph Writing 

เปลี่ยนรหสัรายวิชา 

205223   การเขียนเรียงความ                  3(2-2-5) 
    Essay Writing    

 คงเดิม 

205232  การสนทนาภาษาองักฤษ                  3(2-2-5) 
    English Conversation  

 คงเดิม 

205312  การอา่นเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์       3(2-2-5) 
    Analytical and Critical Reading    

205212  การอา่นเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์        3(3-0-6) 
    Analytical and Critical Reading    

เปลี่ยนรหสั จ านวนหน่วย

กิต และค าอธิบายรายวิชา 

205324  การเขียนรายงานการวิจยั          3(2-2-5) 
    Research Report  Writing 

205424  การเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 

            English Research Report Writing 

เปลี่ยนรหสัรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

205381  การแปลองักฤษ-ไทย          3(2-2-5) 
    English-Thai Translation    

205361 การแปลเบือ้งต้น                              3)3-0-6(  

           Basic translation  

รหสั ช่ือ หน่วยกิตและ 

ค าอธิบายรายวิชา 
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205382  การแปลไทย-องักฤษ            3(2-2-5) 
    Thai-English Translation   

205362 การแปลขัน้สงู                                 3)3-0-6(  

           Advanced translation 

รหสั ช่ือ หน่วยกิตและ

ค าอธิบายรายวิชา 

205398    ระเบียบวิธีวิจยั                              3(3-0-6) 
              Research Methodology 

 ตดัออก น าไปเป็นสว่นหนึ่ง

ของรายวิชา การเขียน

รายงานการวิจยั

ภาษาองักฤษ 

205499    วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี             6 หน่วยกิต 
              Undergraduate Thesis 

 ตดัออก น าไปเป็นสว่นหนึ่ง

ของรายวิชา การเขียน

รายงานการวิจยั

ภาษาองักฤษ 

กลุ่มวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนชื่อกลุม่วิชา 

205141  พืน้ฐานวรรณคดีองักฤษ            3(3-0-6) 
    Background to British Literature 

205151 วรรณคดีองักฤษและอเมริกนัเบือ้งต้น         3)3-0-6(  

           Introduction to British and American literature 

รหสั ช่ือ ค าอธิบายรายวิชา 

205142  เทวต านานและศาสนาตะวนัตก         3(3-0-6) 
    Mythology and Western Religions 

 ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

205242  วรรณกรรมร้อยแก้วองักฤษเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
    Introduction to English Prose    

205252 วรรณกรรมร้อยแก้วองักฤษเบือ้งต้น       3)3-0-6(  

           Introduction to English Prose 

รหสั และค าอธิบายรายวิชา 

205243  พืน้ฐานวรรณคดีอเมริกนั          3(3-0-6) 
    Background to American Literature 

 รวมรายวิชาวรรณคดี

องักฤษและอเมริกนัเป็น

รายวิชาเดียว คือ 205151 

วรรณคดีองักฤษและ

อเมริกนัเบือ้งต้น 

205251  วรรณกรรมร้อยกรององักฤษเบือ้งต้น   3(3-0-6) 
    Introduction to English Poetry    

205253 วรรณกรรมร้อยกรององักฤษเบือ้งต้น      3)3-0-

6            (  

           Introduction to English Poetry       

 

รหสั ค าอธิบายรายวิชา 

 205354 แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีองักฤษ  3( 3-0-6(  

           Trends and topics in English literature 

เพ่ิมรายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา อบรมในต่างประเทศ และการ
ฝึกงาน 

  

 205496 การฝึกงาน                                    6 หน่วยกิต 
           Professional Training 

เพ่ิมรายวิชาใหม ่

205497 สหกิจศกึษา                                   6 หน่วยกิต 
           Co-operative Education 

 คงเดิม 

205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ   6 หน่วย
กิต 
           International Academic or Professional       

 คงเดิม 
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           Training 
(2) วิชาเอกเลือก     ไมน้่อยกวา่    9  หน่วยกิต   
ต้องศกึษาวิชาเอกเลือกอยา่งน้อย 3  วิชา จากรายวิชา
ดงัตอ่ไปนี ้

(2) วิชาเอกเลือก     ไมน้่อยกวา่   15 หน่วยกิต   
ต้องศกึษาวิชาเอกเลือกอยา่งน้อย 5 วิชา จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้  

 

205325  การเขียนเชิงสารคด ี         3(2-2-5) 
    Non-Fiction Writing 

205425 การเขียนเชิงสารคดี                          3)2-2-5(  

           Non-Fiction Writing 

รหสั และค าอธิบายรายวิชา 

205333  การสนทนาและการอภิปราย       3(2-2-5) 
      Conversation and Discussion   

 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

205344  เร่ืองสัน้สมยัใหม ่            3(3-0-6) 
    Modern Short Stories    

205356 เร่ืองสัน้สมยัใหม่                              3)3-0-6(  

           Modern Short Stories 

รหสั และค าอธิบายรายวิชา 

205345  การละครองักฤษและอเมริกนั      3(2-2-5) 
      British and American Drama 

205458 บทละครองักฤษและอเมริกนั               3) 3-0-6) 

           British and American Drama 

ชื่อ รหสั จ านวนหน่วยกิต 

และค าอธิบายรายวิชา 

205346  นวนิยายองักฤษและอเมริกนั      3(3-0-6) 
    British and American Novels 

205457 นวนิยายองักฤษและอเมริกนั               3)3-0-6(  

           British and American Novels 

รหสั และค าอธิบายรายวิชา 

205363  ประวตัิภาษาองักฤษ          3(3-0-6) 
    History of the English Language 

 ตดัออก 

205371  ภาษาองักฤษธุรกิจ             3(2-2-5) 
    Business English    

205371 ภาษาองักฤษธุรกิจ                           3)3-0-6(  

           English for Business 

ชื่อภาษาองักฤษ หน่วยกิต 

205373  ภาษาองักฤษส าหรับการทอ่งเที่ยว   3(2-2-5) 
    English for Tourism    

205372 ภาษาองักฤษเพ่ือการทอ่งเที่ยว             3)3-0-6(  

           English for Tourism 

ชื่อภาษาไทย หน่วยกิต 

205374 การอ่านบทอ่านเชิงธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   3(2-2-5) 

   Readings in Business and Economics   
 ตดัออก 

205434  การน าเสนอและการพดูในที่ชมุชน   3(2-2-5) 
     Oral Presentation and Public Speaking    

 ค าอธิบายรายวิชา 

205455    วรรณกรรมกบัภาพยนตร์                 3(3-0-6) 
              Literature and Film 

 ตดัออก 

205446   วรรณกรรมภาษาองักฤษนานาชาติ        3(3-0-6) 
              World Literature in English 

 ตดัออก 

205475  ภาษาองักฤษส าหรับการโรงแรม      3(2-2-5) 
    English for Hotel Business   

205373 ภาษาองักฤษเพ่ือ ธุรกิจโรงแรม                  3)2-2-5(  

            English for Hotel Business 

รหสั ช่ือวิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 

205476 ภาษาองักฤษส าหรับการหนงัสือพิมพ์  3(2-2-5) 
   English for Journalism    

205477 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน          3)2-2-5(  

            English for Mass Communication 

รหสั ช่ือ และค าอธิบาย

รายวิชา 

205483  การแปลขัน้สงู               3(2-2-5) 
    Advanced Translation   

 ย้ายไปเป็นวิชาเอกบงัคบั 

205493   ภาษาองักฤษ สงัคม และวฒันธรรม     3(3-0-6) 
    English Language, Society and Culture 

205382 ภาษาองักฤษ สงัคม และวฒันธรรม          3(3-0-6) 
   English Language, Society and Culture 

รหสั ค าอธิบายรายวิชา 

205142  เทวต านานและศาสนาตะวนัตก        3(3-0-6) 
    Mythology and Western Religions 

205355 เทวต านานกรีกและโรมนั                      3)3-0-6(  

           Greek and Roman Mythology  

รหสั ช่ือ และค าอธิบาย

รายวิชา 
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 205374 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน           3)3-0-6(  

            English for Airline Business 

วิชาใหม ่

 205463 การแปลทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ             3)2-2-5(  

           Translation for Health Sciences 

วิชาใหม ่

 205464 การแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3)3-0-6(  

           Transaltion for Science Technology 

วิชาใหม ่

 205465 การแปลทางธุรกิจและสื่อสารมวลชน         3)3-0-6(  

           Translation for Business and Mass  

           communication  

วิชาใหม ่

 205475 ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางกฎหมาย 3)3-0-6(  

           English for Legal Purposes 

วิชาใหม ่

 205476  ภาษาองักฤษเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ      3)3-0-6(  

            English for Information Technology 

วิชาใหม ่

 205478 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางวิชาการ   3)3-0-6   (  

           English for Academic Presentation 

วิชาใหม ่

205200  การสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ                          

                                                                1(0-2-1) 

          Communicative English for Specific Purposes 

 คงเดิม 

205201 การสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิง

วิชาการ                          

                                                                1(0-2-1) 

          Communicative English for Academic Analysis 

 คงเดิม 

205202  การสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน                          

                                                                1(0-2-1) 

        Communicative English for Research Presentation 

 คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายวิชาเฉพาะ (วิชาโท) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2561 สาระในการ
ปรับปรุง 

   กลุ่มภาษาจีน 
206111   ภาษาจีน 1                 3(2-2-5) 
206112   ภาษาจีน 2                 3(2-2-5) 
206121  การฟัง-การพดูภาษาจีน 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) 

   กลุ่มภาษาจีน 
206214   ภาษาจีนพืน้ฐาน 1 3(2-2-5) 
206215   ภาษาจีนพืน้ฐาน 2 3(2-2-5)                   
206321  ฟัง-พดูภาษาจีนพืน้ฐาน 1  3(2-2-5) 
206315   ภาษาจีนพืน้ฐาน 3 3(2-2-5)                   
206316   ภาษาจีนพืน้ฐาน 4       3(2-2-5) 
206322   ฟัง-พดูภาษาจีนพืน้ฐาน 2 3(2-2-5) 

  ปรับรายวิชา 

กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 
207101  ภาษาญ่ีปุ่ น  1  3(2-2-5) 
207102  ภาษาญ่ีปุ่ น 2  3(2-2-5) 
207201  ภาษาญ่ีปุ่ น  3  3(2-2-5) 
207202  ภาษาญ่ีปุ่ น  4  3(2-2-5) 
207231  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1  3(2-2-5) 
207232  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 2  3(2-2-5) 

กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 
207101  ภาษาญ่ีปุ่ น 1  3(2-2-5) 
207102  ภาษาญ่ีปุ่ น 2             3(2-2-5) 
207121  การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 1 
                           3(2-2-5) 
207122  การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 2 
                                       3(2-2-5) 
207201 ภาษาญ่ีปุ่ น 3              3(2-2-5) 
207221 การพดูและการฟังภาษาญ่ีปุ่ น 3              
                                                  3(2-2-5) 

ปรับรายวิชา 

กลุ่มภาษาไทย 
208111 การพดูในท่ีชมุชน              3(2-2-5) 
208112  การอ่านเชิงวิชาการ          3(2-2-5) 
208113  ศลิปะการเขียน                3(2-2-5) 
208251 การสรุปความ               3(2-2-5) 
208252 การอา่นเชิงวิจารณ์   3(2-2-5) 
208253 ปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 

กลุ่มภาษาไทย 
208111   การพดูในท่ีชมุชน            3(2-2-5) 
208112  การอ่านเชิงวิจารณ์         3(2-2-5) 
208113  ศลิปะการเขียน                3(2-2-5) 
208114   การสรุปความ                3(2-2-5) 
208121  วรณกรรมเอกของไทย       3(2-2-5) 
208252   ปัญหาการใช้ภาษาไทย   3(2-2-5) 

ปรับรายวิชา 
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ปรับปรุง 

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
209111  ภาษาศาสตร์พืน้ฐาน        3(2-2-5) 
209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา                          
                                                    3(2-2-5) 
209113  ค าและระบบไวยากรณ์   3(2-2-5) 
209114  ระบบความหมาย            3(2-2-5) 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา              
                                                    3(2-2-5) 
209116 ภาษาศาสตร์และการส่ือสาร                           
                                                    3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาภาษาพม่า 
218101 ภาษาพมา่  1                   3(2-2-5) 
218102  ภาษาพมา่  2                   3(2-2-5) 
218131  การสนทนาภาษาพมา่  1   3(2-2-5) 
218141  การอ่านภาษาพมา่  1        3(2-2-5) 
218201 ภาษาพมา่เชิงสงัคมและวฒันธรรม  
                                                     3(2-2-5) 
218251  การเขียนภาษาพม่า  1      3(2-2-5)                                      

กลุ่มวิชาภาษาพม่า 
218101 ภาษาพมา่  1                   3(2-2-5) 
218102  ภาษาพมา่  2                   3(2-2-5) 
218131  การสนทนาภาษาพมา่  1   3(2-2-5) 
218141  การอ่านภาษาพมา่  1        3(2-2-5) 
218201 ภาษาพมา่เชิงสงัคมและวฒันธรรม  
                                                     3(2-2-5) 
218251  การเขียนภาษาพม่า  1      3(2-2-5)                                      

คงเดิม 

กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 
219101  ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น 1 3(2-2-5) 
219102  ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น 2 3(2-2-5) 
219103  ภาษาฝร่ังเศส 1  3(1-4-4) 
219104  ภาษาฝร่ังเศส 2  3(1-4-4) 
219121 การฟัง-การพดูภาษาฝร่ังเศส1  
                                                     2(1-2-3) 
219222  การฟัง-การพดูภาษาฝร่ังเศส 2   
                                                     2(1-2-3) 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส1   
                                                     2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 
219101 ภาษาฝร่ังเศส 1                3(2-2-5) 
219102 ภาษาฝร่ังเศส 2                  3(2-2-5) 
219201 ภาษาฝร่ังเศส 3                 3(2-2-5) 
219202 ภาษาฝร่ังเศส 4                  3(2-2-5) 
219121 การฟัง-การพดูภาษาฝร่ังเศส 1 
                                                      3(2-2-5) 
219231 การอ่าน-การเขียนภาษาฝร่ังเศส 
1 3(2-2-5)   
                                                      3(2-2-5)                  

ปรับรายวิชา 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี   
221101 ภาษาเกาหลี 1                3(2-2-5) 
221102 ภาษาเกาหลี 2                3(2-2-5) 
221131 การสนทนาภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
221201 ภาษาเกาหลี 3                3(2-2-5) 
221202 ภาษาเกาหลี 4                3(2-2-5) 
221301 ภาษาเกาหลี 5                3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี   
221281  ภาษาเกาหลีระดบัต้น 1    3(2-2-5) 
221282  ภาษาเกาหลีระดบัต้น 2    3(2-2-5) 
221381  ภาษาเกาหลีระดบักลาง 1 3(2-2-5) 
221331  การฟังและการพดูภาษาเกาหลี 1
                                         3(2-2-5) 
221382   ภาษาเกาหลีระดบักลาง 2         
                                                    3(2-2-5) 
221332   การฟังและการพดูภาษาเกาหลี 2
                                        3(2-2-5) 

ปรับรายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษาอินโดนีเชีย กลุ่มวิชาภาษาอินโดนีเชีย คงเดิม 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1           3(2-2-5) 
229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2           3(2-2-5) 
229201  การฟัง-การพดูภาษาอินโดนีเซีย 1         
                                                      3(2-2-5) 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1 3(2-2-5) 
229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1 3(2-2-5) 
229302 ภาษา สงัคมและวฒันธรรม 
อินโดนีเซีย                                     3(2-2-5) 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1           3(2-2-5) 
229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2           3(2-2-5) 
229201  การฟัง-การพดูภาษาอินโดนีเซีย 1         
                                                      3(2-2-5) 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1 3(2-2-5) 
229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1 3(2-2-5) 
229302 ภาษา สงัคมและวฒันธรรม 
อินโดนีเซีย                                     3(2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาภาษาเขมร 
780101 ภาษาเขมร 1    3(2-2-5) 
780102 ภาษาเขมร 2    3(2-2-5) 
780211 การฟัง-การพดูภาษาเขมร 3(2-2-5) 
780221 การอา่น-การเขียนภาษาเขมร 
                                                    3(2-2-5) 
780311การสนทนาภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780321 การเขียนความเรียงภาษาเขมร     
                                                   3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษาเขมร 
780101 ภาษาเขมร 1    3(2-2-5) 
780102 ภาษาเขมร 2    3(2-2-5) 
780211 การฟัง-การพดูภาษาเขมร 3(2-2-5) 
780221 การอา่น-การเขียนภาษาเขมร 
                                                    3(2-2-5) 
780311การสนทนาภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780321 การเขียนความเรียงภาษาเขมร     
                                                   3(2-2-5) 
 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

 กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา     
784101  ปรัชญาเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
784102  ปรัชญาตะวนัออก            3(3-0-6) 
784103  ปรัชญาตะวนัตก      3(3-0-6) 
784104  การใช้เหตผุล                  3(3-0-6) 
784105   ปรัชญากบัศาสนา     3(3-0-6) 
784106   จริยศาสตร์                      3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

   

 กลุ่มวิชาภาษาสเปน 
  785101  ภาษาสเปนเบือ้งต้น 1       3(2-2-5) 
  785102  ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2       3(2-2-5) 
  785201  ภาษาสเปนขัน้กลาง 1    3(2-2-5) 
  785202 ภาษาสเปนขัน้กลาง  2    3(2-2-5) 

785321 การสนทนาภาษาสเปน     3(2-2-5) 
785303 การเขียนเรียงความภาษาสเปน   
                                                    3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

 กลุ่มวิชาภาษาลาว 
782111    ภาษาลาวเบือ้งต้น 3(2-2-5)  
782112   ภาษาลาวในชีวิตประจ าวนั        
                                                  3(2-2-5)  
782113  ภาษาและวฒันธรรมลาว        
                                                  3(2-2-5)   

  782114   ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารและ
วฒันธรรม                           3(2-2-5)  
782115   ภาษาลาวเฉพาะทาง  3(2-2-
5)  782116   ภาษาลาวขัน้สงู  3(2-2-
5) 

รายวิชาใหม่ 

   กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
  224111 อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและจิตบริการ  
                                                       3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 
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  224121 ทรัพยากรทอ่งเท่ียว             3(2-2-5) 
  224232 หลกัการจดัการโรงแรม        3(2-2-5) 
 224251 การทอ่งเท่ียวตามความสนใจพิเศษ                

                            3(2-2-5) 
  224262  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัธุรกิจการบนิ 
                                                       3(2-2-5) 
 224353  มคัคเุทศก์เช่ียวชาญมรดกทาง    
                วฒันธรรม                         3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง  
พ .ศ .  2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง  
พ .ศ .  2561 

ชัน้ปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

001211  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  3(2-2-5)  
001221   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า  
                                                              3(2-2-5) 
001278    ชีวิตและสขุภาพ  3(2-2-5) 
205101   ไวยากรณ์ภาษาองักฤษแบบเข้ม 3(3–0-6) 
205111  การอ่านขัน้พืน้ฐาน  3(2-2-5)  
205131 ทกัษะ การพดูขัน้พืน้ฐาน 3(2–2-5) 
                 รวม        18  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

001211   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน           3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปกลุม่วิชามนษุยศาสตร์
                                                3 (2-2-5)  
001XXX หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์
       และคณิตศาสตร์                3(2-2-5)                                
205111  การอา่นเบือ้งต้น                     3 (3–0-6) 
205121 การเขียนเบือ้งต้น              3 (2-2-5) 
205131 การฟังและการพดูเบือ้งต้น       3 (2–2-5) 
205141ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ            3 (3–0-6) 
 รวม                     21  หน่วยกิต 

ชัน้ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201   ทกัษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
001212  ภาษาองักฤษพฒันา       3(2-2-5) 
001232   กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือคณุภาพชีวิต   3(2-2-5) 
001281   กีฬาและการออกก าลงักาย (บงัคบัไมน่บัหน่วย
กิต)                                           1(0-2-1) 
205121   การเขียนขัน้พืน้ฐาน                      3(2-2-5) 
205141   วรรณคดีองักฤษพืน้ฐาน               3(3–0-6) 
205142   เทวต านานและศาสนาตะวนัตก    3(3–0-6) 
205161  สทัศาสตร์และสรวิทยาภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
    รวม       21 หน่วยกิต 

 

ชัน้ปีที่  1 
       ภาคการศึกษาปลาย 

001201   ทกัษะภาษาไทย 3(2-2-5) 
001212   ภาษาองักฤษพฒันา 3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์
                                     3 (2-2-5)    
001281   กีฬาและการออกก าลงักาย  
               (บงัคบัไมน่บัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
XXXXXX  วิชาบงัคบั                    3 (X-X-X) 
205122   การเขียนเบือ้งต้น          3 (2-2-5) 
205142  สทัศาสตร์และสรวิทยาภาษาองักฤษ 3(3–0-6) 
205151 วรรณคดีองักฤษและอเมริกนัเบือ้งต้น 
                                       3 (3–0-6) 

   
 รวม      21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

001213   ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 
205222  การเขียนยอ่หน้า                        3(2-2-5) 
205251  วรรณกรรมร้อยกรององักฤษเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
205243   พืน้ฐานวรรณคดีอเมริกนั 3(3-0-6) 
205262 วจีวิพากษ์และวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ 
                                                   3(3-0-6) 
xxxxxx  วิชาโท    3            (X-X-X) 

   
รวม       21  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

001XXX หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์
                                                   3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์
       และคณิตศาสตร์                3(2-2-5)                               
205232  การสนทนาภาษาองักฤษ 3 (2-2-5) 
205243 วจีวิพากษ์และวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ 
                                                   3 (3-0-6) 
205252 วรรณกรรมร้อยแก้วองักฤษเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
XXXXXX วิชาโท        3  (X-X-X) 
รวม                                18  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

001224  ศลิปะในชีวิตประจ าวนั             3(2-2-5)         
001238   การรู้เท่าทนัส่ือ   3(2-2-5) 
205232   การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
205242 วรรณกรรมร้อยแก้วองักฤษเบือ้งต้น  3(2-2-5) 
205223  การเขียนเรียงความ      3(2-2-5) 
781101 วฒันธรรมอาเซียนศกึษา               3(2-2-5) 
xxxxxx  วิชาโท    3  (X-X-X) 

    
รวม   21  หน่วยกิต 

 
 
 

ชัน้ปีที่  2 
ภาคการศึกษาปลาย 

001213  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
001XXX  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปกลุม่วิชามนษุยศาสตร์
                                                   3(2-2-5)       
205212 การอา่นเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์  3(3-0-6) 
205223 การเขียนเรียงความ            3(2-2-5) 
205244  ภาษาศาสตร์ประยกุต์เบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
205253 วรรณกรรมร้อยกรององักฤษเบือ้งต้น                       
                                                              3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาโท   3(X-X-X)
   รวม 21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

xxxxxx  วิชาโท       3             (X-X-X) 
xxxxxx  วิชาโท       3             (X-X-X) 
205212  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์  3(2-2-5)  
205381 การแปลองักฤษ-ไทย                   3(2-2-5) 
205398   ระเบียบวิจยัเบือ้งต้น   3(3–0-6) 
205xxx  วิชาเลือก                3  (X-X-X) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี             3  (X-X-X)

 รวม   21  หน่วยกิต 

 

                            ชัน้ปีที่  3 
                      ภาคการศึกษาต้น 
 
XXXXXX วิชาบงัคบั                                3 (X-X-X) 
205354 แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีองักฤษ  
                                                                    3(3-0-6) 
205361 การแปลเบือ้งต้น          3(3-0-6) 
205XXX วิชาเอกเลือก          3 (X-X-X) 
XXXXXX วิชาโท        3 (X-X-X) 
XXXXXX วิชาโท                    3 (X-X-X) 
  รวม  18  หน่วยกิต 

 
ชัน้ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx วิชาโท    3  (X-X-X) 
xxxxxx วิชาโท    3  (X-X-X) 
205382 การแปลไทย-องักฤษ                    3(2-2-5) 
205324  การเขียนรายงานการวิจยั   3(2-2-5) 
205xxx  วิชาเอกเลือก      3  (X-X-X) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3  (X-X-X) 

  รวม        18  หน่วยกิต 

ชัน้ปีที่  3 
                   ภาคการศึกษาปลาย 
XXXXXX วิชาบงัคบั                                 (X-X-X) 
205362  การแปลขัน้สงู                            3(3-0-6) 
205XXX วิชาเอกเลือก     3 (X-X-X) 
205XXX วิชาเอกเลือก      3 (X-X-X) 
XXXXXX วิชาโท    3 (X-X-X) 
XXXXXX วิชาโท    3 (X-X-X) 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี   3 (X-X-X) 

รวม  21  หน่วยกิต 
ชัน้ปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

205xxx   วิชาเอกเลือก      3  (X-X-X) 
205499   วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี   6 หนว่ยกิต 

   
รวม             9 หน่วยกิต 

 
 
 

ชัน้ปีที่  4 
                ภาคการศึกษาต้น 

205424 การเขียนรายงานการวิจยัภาษาองักฤษ 
                                                     3(2-2-5) 
205XXX  วิชาเอกเลือก      3 (X-X-X) 
205XXX  วิชาเอกเลือก      3 (X-X-X) 
XXXXXX  วิชาเลือกเสรี   3 (X-X-X) 

รวม  12 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205497    สหกิจศกึษา   6 หนว่ยกิต 
หรือ 
205498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ 
                                                              6 หนว่ยกิต 
                  รวม          6 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205496 การฝึกงาน                                6 หนว่ยกิต 
หรือ 
205497   สหกิจศกึษา   6 หนว่ยกิต 
หรือ 
205498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ 
                                                              6 หนว่ยกิต 
                  รวม          6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 
ประวัตแิละผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ฉ  

มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 
พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ช  

สรุปผลส ารวจภาวะการมีงานท าและความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
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สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 

ส ารวจเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
สรุปรายงานผลความพึงพอใจนี้ท าให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับทราบความพึงพอใจ
การใช้บัณฑิต เพ่ือน าผลการส ารวจนี้ไปใช้เป นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือพัฒนานิสิตให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์และเป นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 

 

 ข้อมูลแสดงจ านวนการตอบแบบสอบถาม 
หลักสูตร จ านวน

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(1) 

จ านวนผู้
มีงานท า 

(2) 

จ านวนที่ส่ง 
แบบสอบถาม
ให้นายจ้าง 

(3) 

จ านวน
ผู้ตอบ

ข้อมูลกลับ 
(4) 

ตอบกลับคิดเป็นร้อยละ  
(ของจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา) 
(4)/(1)*100 =(5) 

ภาษาอังกฤษ 64 46 46 21 32.81 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง 

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 21 คน ท างานในสังกัด หน่วยงานราชการ 7 คน (คิดเป นร้อยละ 33.33)  หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 1 คน (คิดเป นร้อยละ 4.76) หน่วยงานเอกชน 10 คน (คิดเป นร้อยละ 47.62)  อื่นๆ 1 คน (คิดเป นร้อยละ 
4.76) และไม่ระบุ 2 คน (คิดเป นร้อยละ 9.52) ดังนี้ 
 

หลักสูตร งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน   อื่น ๆ   ไม่ระบ ุ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษ 7 33.33 1 4.76 10 47.62 1 4.76 2 9.52 21 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต 
1. ระยะเวลาการท างานของบัณฑิต  จากจ านวนแบบสอบถามท่ีนายจ้างของบัณฑิตจ านวน 21 คน บัณฑิตท างานใน
หน่วยงานต่ ากว่า 3 เดือน  4 คน (คิดเป นร้อยละ 19.05) บัณฑิตท างานในหน่วยงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 12 คน (คิด
เป นร้อยละ 57.14)  และไม่ระบุ 5 คน (คิดเป นร้อยละ 23.81) ดังนี้ 
 

หลักสูตร ต่ ากว่า 3 เดือน ต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป ไม่ระบ ุ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษ 4 19.05 12 57.14 5 23.81 21 

 

2. การท างานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีจบ  จากจ านวนแบบสอบถามที่นายจ้างของบัณฑิตจ านวน 21 คน บัณฑิต
ท างานตรงสาขา 10 คน (คิดเป นร้อยละ 47.62) ท างานไม่ตรงสาขา 6 คน (คิดเป นร้อยละ 28.57) และไม่ระบุ 5 คน 
(คิดเป นร้อยละ 23.81)  ดังนี้ 
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ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์  สุจริต 4.81 0.39 96.19 ดีมาก 
1.2 มีระเบียบวินัย 4.48 0.66 89.52 ดี 
1.3 ตรงต่อเวลา 4.48 0.66 89.52 ดี 
1.4 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 4.62 0.49 92.38 ดีมาก 
1.5 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  4.62 0.59 92.38 ดีมาก 
1.6 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 4.62 0.49 92.38 ดีมาก 
1.7 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อมในการท างาน 4.48 0.66 89.52 ดี 
1.8 มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน 4.48 0.50 89.52 ดี 

รวม 4.57 0.56 91.43 ดีมาก 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 4.14 0.71 82.86 ดี 
2.2 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4.19 0.79 83.81 ดี 
2.3 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4.24 0.75 84.76 ดี 

2.4 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

4.29 0.70 85.71 ดี 

2.5 เป นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 4.29 0.82 85.71 ดี 
2.6 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 4.05 0.76 80.95 ดี 

รวม 4.20 0.77 83.97 ดี 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมิน
ข้อมูลต่างๆ ได้ 

4.19 0.66 83.81 ดี 

3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

4.05 0.72 80.95 ดี 

หลักสูตร ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา ไม่ระบ ุ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษ 10 47.62 6 28.57 5 23.81 21 
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3.3 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 4.00 0.69 80.00 ดี 
3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  4.05 0.72 80.95 ดี 
3.5 มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.24 0.68 84.76 ดี 
3.6 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 4.14 0.64 82.86 ดี 
3.7 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.24 0.61 84.76 ดี 
3.8 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 4.10 0.68 81.90 ดี 
3.9 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 4.33 0.56 86.67 ดี 

รวม 4.15 0.67 82.96 ดี 
 

ประเด็นพิจารณา x̄  S.D. ร้อยละ ระดับ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 4.48 0.50 89.52 ดี 
4.2 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 4.29 0.63 85.71 ดี 
4.3 มีความสามารถในการท างานเป นทีม 4.43 0.49 88.57 ดี 
4.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 4.43 0.49 88.57 ดี 
4.5 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป นผู้น าในการท างาน 3.81 0.85 76.19 ดี 
4.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.33 0.56 86.67 ดี 
4.7 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของ
ตนเอง 

4.14 0.64 82.86 ดี 

4.8 มีความเข้าในตนเองและผู้อื่น 4.28 0.61 84.76 ดี 
รวม 4.27 0.64 85.36 ดี 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 4.10 0.75 81.90 ดี 
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย  
  5.2.1 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการพูด 4.48 0.50 89.52 ดี 
  5.2.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง 4.52 0.50 90.48 ดีมาก 
  5.2.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการอ่าน 4.52 0.50 90.48 ดีมาก 
  5.2.4 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย ด้านการเขียน 4.52 0.50 90.48 ดีมาก 
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
  5.3.1 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพูด 4.29 0.55 85.71 ดี 
  5.3.2 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง 4.29 0.55 85.71 ดี 
  5.3.3 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการ
อ่าน 

4.33 0.56 86.67 ดี 
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  5.3.4 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการ
เขียน 

4.29 0.55 85.71 ดี 

5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

4.29 0.55 85.71 ดี 

รวม 4.36 0.57 87.24 ดี 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.31 0.65 86.27 ดี 

 
เกณฑ์ : ระดับความพึงพอใจ  
 0.00 – 1.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับต้องปรบัปรุงเร่งด่วน  
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัต้องปรับปรุง  
 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัพอใช้ 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัดี 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
 
จากตารางสรุปผลความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (x¯ =4.31) และเมื่อพิจารณาเป นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (x¯ =4.57) รองลงมาคือด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลประเมินเท่ากัน (x¯ =4.36)   ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (x¯ =4.27)  ด้านความรู้ (x¯ =4.20)  และ ด้านทักษะทางปัญญา (x¯ =4.15) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
1. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  - สามารถน าความรู้ทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานได้เป นอย่างดี    
  - มีไหวพริบในการท างานและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และการน าความรู้มาใช้ให้เหมาะสมกับงาน  
 - เป นคนที่ใช้ภาษาพูดได้ดีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ให้ความเคารพผู้ใหญ่ทุกๆคน 
รักเพ่ือนร่วมงาน   
  - เป นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าเสนอความคิดใหม่ มีความอดทนรู้จักพลิก
แพลง มีความน่าเชื่อถือ  
  - Sunisa has immediately blended in to our company and took over her tasks to our 
complete satisfaction. She is an excellent employee and always willing to learn new things.  
 - เป นผู้มีความรู้ ใฝ่วิชา  
  - เป นพนักงานที่มีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อมในการรับฟังข้อมูลที่หัวหน้างานมอบให้ เป นอย่างดี  
  - บัณฑิต มน.มีความอดทนในการท างาน ตั้งใจ มุ่งมั่นดีมาก  
2. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  - ดีที่มีโอกาสทางมหาวิทยาลัยโดยตรง เฉพาะกับตัวนักศึกษาที่มาท างานที่โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยจะได้รู้
ความคืบหน้าของนักศึกษา  
  - เป นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีความอดทน มีลักษณะ hard working เป นคนรุ่นใหม่ที่สามารถแสดง
ความคิดเห็นที่เป นประโยชน์ต่อองค์กร  
  - I can only say good things about Sunisa’s education  
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 - เป นมหาวิทยาลัยที่ดี ผลิตบัณฑิตที่ดีสมบูรณ์แบบ  
  - มหาวิทยาลัยได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมากท่ีเป นความต้องการหลายๆองค์กร  
  - ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ  
3. ข้อชมเชย/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
   - ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทุกด้าน  
 - ขอชมเชยครูบาอาจารย์และมหาวิทยาลัย  
  - ทางพนักงานแจ้งว่าควรที่จะมีอาจารย์เป นชาวต่างชาติเพียงพอหรือเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม  
  - ความรอบรู้ในสิ่งที่เรียนมาค่อนข้างดี แต่ความรู้รอบตัวรวมถึงความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการท างานต้อง
เรียนรู้และเสริมให้มากกว่านี้  

4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของท่าน 

  - มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น มีความรับผิดชอบในการท างานสูง  
 - มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น เสียสละ สุภาพ มีจิตสาธารณะ  
  - For us a well-balanced skillset and determination for success is important   
 - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  
  - ต้องมีลักษณะที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ เพื่อเข้ากับงานได้ 
  - ซื่อสัตย์ มานะ อดทน มองโลกในแง่ดี
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