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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in English 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ไทย):    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (English) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):     B.A. (English) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1  รูปแบบ   

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

5.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.2 ภาษาที่ใช้    
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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       5.3  การรับเข้าศึกษา  
           รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยันเรศวรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

        5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา  
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  
• คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม 
   คร้ังที่ 1/2562  วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
• สภาวิชาการ ในการประชุม  
   คร้ังที่ 2/2562  วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
• สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
   คร้ังที่ ...........  วันที่ ..............เดือน………….. พ.ศ………….. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  
    8.1 บุคลากรด้านการตา่งประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 
 8.2 บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน การประชาสัมพันธ์ การ
น าเข้าและส่งออก การหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์  
 8.3 เลขานุการ นักแปล นักเขียน  บรรณาธิการ และลา่ม 
    8.4 ครู อาจารย์  
 8.5 เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
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9.    ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระ

การสอน 
(ชม./

สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางอุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.A. 
 

 
อ.บ. 

Literature and Film 
 
Literature 
(Twentieth-Century 
Studies) 
ภาษาอังกฤษ 

University of Newcastle 
upon Tyne 
University of Newcastle 
upon Tyne 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

United 
Kingdom 
United 

Kingdom 
 

ไทย 

2545 
 

2541 
 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

2 นางจันทิมา ซิมป์สัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ 

Australian Catholic 
University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

ไทย 
ไทย 

2553 
 

2542 
2539 

8-12 8-12 

3 นายทศพล สรุนัคครินทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.A. 
ศศ.บ. 

Linguistics 
 
English Literature  
ภาษาอังกฤษ 

Australian National 
University 
Macquarie University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

Australia 
ไทย 

2556 
 

2550 
2548 

8-12 8-12 

4 นางนรัสถ์  กานต์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
 

Indiana University of 
Pennsylvania 
 

USA 
 
 

2546 
 
 

8-12 8-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระ
การสอน 

(ชม./
สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาอังกฤษ 

Indiana State University 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 
 

ไทย 

2542 
 

2539 
5 นางสาวพรวีร์ ทันนิเทศ อาจารย ์ Ph.D. 

 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

Education 
 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Southampton 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United 
Kingdom 

ไทย 
ไทย 

2554 
 

2541 
2538 

8-12 8-12 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     ในที่ตั้ง ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนด
แนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-driven economy)  เพ่ือยังประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีด
ความสามารถและศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยที่ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560-2564 ได้พบว่าเศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปีข้างหน้ายังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยง
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงส าคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน
และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ภาคการบริการและการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้  

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์
จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ดังนั้นเพ่ือเป็น
การปรับตัวให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและการที่ประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ หลักสูตรจึงได้เน้นการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีจุดแข็งทางด้าน
วิชาการและงานวิจัย มีทักษะการท างานที่หลากหลาย (multi-tasking skills) ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการประสบความส าเร็จในอาชีพ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะความสามารถในการเรียนรู้งาน และเห็นได้ชัดเจนว่าในการเข้าสู่การ
แข่งขันในระดับนานาชาตินี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศทั้งสิ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ยุคปัจจุบันยิ่งต้องอาศัยทักษะทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสัมพันธ์โดยรวมและระดับย่อย ดังนั้น
ภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าใจถึงรากฐานระบบเศรษฐกิจต่างๆ 
ดังนั้นหลักสูตรภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือออกไปรับใช้และบริการสั งคม รวมทั้งมีทักษะและความ 
สามารถด้านภาษาอังกฤษซึ่งเอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับประชาคมอาเซียนและในระดับ
นานาชาติ พร้อมที่จะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์โลก ทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ
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และหน้าที่ รวมทั้งเตรียมผู้เรียนให้มีพร้อมในทุกทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ซึ่งโลกในศตวรรษที่ 21 
นี้เป็นสังคมไร้พรมแดนที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเอ้ือให้มนุษย์ศึกษาหาความรู้ได้
อย่างไร้ขีดจ ากัด  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท าให้คนไทยรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น ท าให้สามารถ
สืบค้นและศึกษาข้อมูลต่างๆด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศได้อย่างสะดวกซึ่งจะท า
ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศอันเป็นรากฐานของสังคมและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญต่อ
การสื่อสารในสังคม การเผยแพร่วัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายกับนานาประเทศ   
  อย่างไรก็ตาม อุปรรคใหญ่ประการหนึ่งของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกคือผู้เรียนชาวไทยมีความรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับบุคคลากร ไม่
เพียงแต่ในประเทศกลุ่มอาเซียนแต่รวมถึงนานาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการ
ติดต่อสื่อสาร อันจะส่งผลให้ผู้เรียนไทยไม่สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานที่เปิดกว้าง และ
ขาดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคมและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จากที่กล่าวมา
ข้างต้นหากมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งจะเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้นจะส่งผลให้
การพัฒนาสังคมไทยก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการ
ท างานที่หลากหลาย (multi-tasking skills) มีลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปการการส่งเสริม
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกต่อโลก สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนานาชาติมากขึ้น 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานการณ์ภายนอกที่ระบุข้างต้นท าให้ภาควิชาภาษาอังกฤษตระหนักถึงความจ าเป็นในการผลิต
บัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการ 
คือ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น า และมีทักษะการท างาน
หลากหลาย (multi-tasking skills) ซึ่งถือเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือตอบสนองต่อแนว
ทางการพัฒนาประเทศของรัฐตามนโยบาย Thailand 4.0 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เกิดข้ึนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับโลก โดยหลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษท้ังทางด้านภาษาศาสตร์ 
และวรรณคดี  ได้รับการพัฒนาทักษะในการสื่อสารที่ครอบคลุมการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและ
การแปลภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนศึกษาเป็นวิชาเอกและภาษาต่างประเทศอ่ืนที่ผู้เรียนเลือกศึกษาเป็นวิชาโท
หรือวิชาเลือกเสรี  รวมถึงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล การแก้ไขปัญหา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการศึกษา
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รายวิชาต่างๆในภาคทฤษฎีที่มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย  และการเสริม
ประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติจากรายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา   
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความสอดคล้องกับพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย

นเรศวร ดังนี้ 
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต เน้นการผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 

ความเป็นผู้น า มีทักษะการท างานหลากหลาย มีความทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเพ่ือประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกระดับ การเรียนการสอนมีการ
เชื่อมโยงความรู้กับปัญหาและงาน มีภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ ฝึกการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ และ
พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ยึด
แนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (Networking) และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีบทบาทในการผลิตบัณฑิต 
(Partnership) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรได้เป็น
อย่างดี  และเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันที่เกิดข้ึนทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 

12.2.2 ด้านการวิจัย เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ เน้นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนได้
มีโอกาสน าความรู้และทักษะในสาขาวิชาไปบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ทันสมัย ถูกต้องและเป็นสากลแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบของการให้ค าแนะน าและการฝึกอบรมต่างๆ 
เพ่ือยกระดับชุมชนและสังคมให้มีความเจริญเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 

12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เน้นการจัดการศึกษาที่มีการปลูกฝังและ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีด้านศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยผ่านการ
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมโครงการและกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยคณะมนุษยศาสตร์หรือ
ภาควิชา  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตร
อ่ืน 

  รหัส         ชื่อวิชา                          หน่วยกิต 
                      206214    ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) 
                      206215      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5)                   
                      206321      การฟัง-พูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1         3(2-2-5) 
                      206315      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3             3(2-2-5)                   
                      206316    ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4             3(2-2-5)     
                      206322     การฟัง-พูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2        3(2-2-5) 
                      207101  ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
                      207102  ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
                      207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
                      207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 
                      207201  ภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 
                      207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 

            208111 การพูดในที่ชุมชน                                         3(2-2-5) 
                      208113         ศิลปะการเขียน                                  3(2-2-5) 
                      208114         การสรุปความ                                              3(2-2-5) 
                      208121         วรรณกรรมเอกของไทย                                   3(2-2-5) 
                      208251         การอ่านเชิงวิจารณ์    3(2-2-5) 
        208252          ปัญหาการใช้ภาษาไทย                                    3(2-2-5) 

           209111  ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน                       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  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                      3(2-2-5) 

                     218101           ภาษาพม่า 1                                                3(2-2-5) 
                     218102           ภาษาพม่า 2                                                3(2-2-5) 
                     218131           การสนทนาภาษาพม่า 1                                 3(2-2-5) 
                     218141           การอ่านภาษาพม่า 1                                     3(2-2-5) 
     218201           ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 
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           218251           การเขียนภาษาพม่า 1                          3(2-2-5) 
                          219101           ภาษาฝรั่งเศส 1                                3(2-2-5) 
                          219102  ภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 
                          219201  ภาษาฝรั่งเศส 3 3(2-2-5) 
                          219202  ภาษาฝรั่งเศส 4 3(2-2-5) 
                          219111 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 
                          219131  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)  

                            221281 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 3(2-2-5) 
                            221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 3(2-2-5) 
                            221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
                            221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 
                            221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
                            221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 
                            224111 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจิตบริการ 3(2-2-5) 
                           224121 ทรัพยากรท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
                           224232 หลักการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
                           224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ                3(2-2-5) 
                           224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
                           224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
                           229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
                            229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2  3(2-2-5) 
                            229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1  3(2-2-5) 
                            229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
                            229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
                            229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย   3(2-2-5) 
                            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 – ท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

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

 782112    ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว  3(2-2-5) 
 782114    ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
 782115    ภาษาลาวเฉพาะทาง  3(2-2-5) 
 782116    ภาษาลาวขั้นสูง  3(2-2-5)   

     784101               ปรชัญาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
              784102               ปรัชญาตะวันออก     3(3-0-6) 
   784103               ปรัชญาตะวันตก     3(3-0-6) 
                        784104               การใช้เหตุผล     3(3-0-6) 
    784105               ปรัชญากับศาสนา     3(3-0-6) 
    784106               จริยศาสตร์                3(3-0-6) 
   785101      ภาษาสเปนเบื้องต้น 1                3(2-2-5) 
   785102      ภาษาสเปนเบื้องต้น 2                3(2-2-5) 
   785201        ภาษาสเปนขั้นกลาง  1             3(2-2-5) 

            785202              ภาษาสเปนขั้นกลาง  2          3(2-2-5) 
               785321               การสนทนาภาษาสเปน             3(2-2-5) 
                      785303               การเขียนเรียงความภาษาสเปน             3(2-2-5) 
 

13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืนประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ 

  รหัส           ชื่อวิชา                                 หน่วยกิต 
   205111              การอ่านเบื้องต้น     3(3-0-6) 
   205121              การเขียนเบื้องต้น     3(2-2-5) 
     205122              การเขียนย่อหน้า     3(2-2-5) 
   205131              การฟังและการพูดเบื้องต้น    3(2-2-5) 
                       205141              ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
   205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) 
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   205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
                       205232              การสนทนาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
      นอกจากนี้บางหลักสูตรอาจก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือไปจากที่ระบุ
ข้างต้น โดยอาจก าหนดให้เป็นกลุ่มวิชาภาษาบังคับหรือเลือก 
 

13.3  การบริหารจัดการ  
คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

ต้องท าหนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษจากคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็น
คณะเจ้าของหลักสูตร ในระหว่างการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวิชานั้นๆ  

ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ก าหนดให้รายวิชาภาษาอังกฤษเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็น
คณะเจ้าของหลักสูตร ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รายวิชาใดที่ใช้รหัส
วิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ได้แก่รหัส 205xxx) คณะมนุษยศาสตร์จะ
มอบหมายให้อาจารย์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้สอน หรือคณะมนุษยศาสตรร์
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบให้อาจารย์จากจากคณะอ่ืนเป็นผู้สอน (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สามารถท า
ได้ในบางรายวิชา) ส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การอนุมัติเกรดรายวิชาที่ใช้
รหัสของสาขาวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในดุลยพินิจของคณะมนุษยศาสตร์  

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และ/หรือ คณะที่เป็นต้นสังกัดของนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าสอน และค่า
สอนเกินเกณฑ์ภาระงาน เป็นต้น 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
       ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสากลแห่งการเรียนรู้  เพื่อเปิดประตูสู่วิชาการและงานอาชีพ  

 1.2 ความส าคัญ  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตอบสนองปรัชญาของการ

อุดมศึกษาและปรัชญาสถาบันดังนี้ 
ปรัชญา  มนุษยศาสตร์โน้มน าให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเองเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

และมีอิสระจากอวิชชา 
ปณิธาน  คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งม่ันสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ 

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ  สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ  การสานสัมพันธ์
กับบุคคลต่างๆ และนานาวัฒนธรรม    และการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   มุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้คุณค่าสุนทรียความงามและคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
สากลและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของชาติและสากลเพื่อเป็นมรดกของมนุษยชาติ 
สืบไป  เข้าใจแก่นแท้ของตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน  สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข  และมี
อิสระจากอวิชชา  และด ารงไว้ซึ่งความจริง ความดี ความงาม  เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดีในด้านต่างๆ 
ที่กล่าวมา คือ รู้ภาษา  รู้คิด รู้รับและสื่อสาร รู้ประกอบสัมมาอาชีพ  รู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน รู้จักชื่นชมในความดีความงามของศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล  รู้อยู่
อย่างสันติ  รู้เท่าทันอวิชชา  รู้จรรโลงชาติ  สังคม และ โลก  สาขาวิชาประกอบด้วยกลุ่มองค์ความรู้ที่
สนับสนุนและสัมพันธ์ต่อกันและกัน 3 กลุ่มองค์ความรู้ และ ทักษะสนับสนุน 2 ทักษะ 
   กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ 
  (1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยวิชาที่เน้นองค์ความรู้ทางด้านภาษา  ศาสตร์แห่งภาษา
และไวยากรณ์  ทักษะการใช้ภาษาด้านพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ   สามารถคิดวิเคราะห์โครงสร้างภาษา  และสามารถใช้ภาษาในการรับสารและการสื่อสาร
สื่อความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม  เข้าใจโลกและนานาวัฒนธรรม  
  (2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยวิชาที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านภาษาเพ่ือเน้นวัตถุประสงค์
การใช้งานในวิชาชีพต่างๆ    เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าทักษะภาษาทั้งพูด  ฟัง  อ่าน เขียน แปล มา
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารในอาชีพต่างๆที่สอดคล้อง เช่น ในวงการธุรกิจ  การโรงแรม การท่องเที่ยว การ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น 
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  (3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยวิชาที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านวรรณกรรม  วรรณคดี
ตะวันตก เน้นวรรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  เพ่ือเน้นให้บัณฑิตเกิดความเป็นเลิศทางภาษา  เกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าได้ถึงความดี  ความงาม  ความจริง    องค์ความรู้
ด้านนี้ท าให้บัณฑิตเข้าใจแก่นแท้ของตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน  สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนที่แตกต่างได้
อย่างสันติสุข  และมีอิสระจากอวิชชา  และด ารงไว้ซึ่งความจริง ความดี ความงาม   องค์ความรู้ด้านนี้
จรรโลงใจและหล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการด ารงชีวิตและ
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุข   เห็นคุณค่าในสุนทรียแห่ง ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
ของชาติและสากล  เกิดความต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพ่ือเป็นมรดกของ
ชาติและของมนุษยชาติ สืบไป   
  
  ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 
  (1)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เน้นให้บัณฑิตมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการสืบค้น  พิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  ประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
การสื่อสารและการหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดชีพ  รวมทั้งมีความรู้เรื่องการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน โดย
ทักษะเหล่านี้ จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆตามความเหมาะสม  และในรายวิชาการเขียนรายงานการ
วิจัยภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาประเด็นปัจจุบันในหัวข้อต่างๆ 
  (2)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เน้นให้บัณฑิตมีทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้อง  โดย
ก าหนดหรือสนับสนุนให้มีการฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษา ตามสถานประกอบการต่างๆ ก่อนจบการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาการประยุกต์ใช้ทักษะด้านความรู้  ภาษา  การรับสาร  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการท างานจริง  การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้
อย่างมีความสันติสุข 
 นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคือมุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังพัฒนานิสิตให้มี
ทักษะเชิงสุนทรียะและความงามแห่งศิลปวัฒนธรรม  
 ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ก าลังคนของชาติ ให้เป็นบุคคลที่ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และเป็นอิสระ
จากอวิชชา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยะ
ประเทศ  
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 1.3  วัตถุประสงค์ 
             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดังนี้ 

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม   
  (2)  มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์   
  (3)  มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปล
ข้อความและตัวบท ประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน       
  (4)  มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะ
ประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ    
                      (5)  มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
ท างานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม   
  (6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. แผนพัฒนา / ปรับปรุง  

แผนพัฒนาหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  การด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 
โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา 
พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด 

เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา เป็นที่ต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของประเทศ (Demand-
based Competency) และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีเฉลี่ย  โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ.1) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ก าหนดให้การเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกต้องอาศัยพ้ืนฐานส าคัญ ดังนี้ 
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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 วรรณคดีภาษาอังกษ การแปล 
และภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 

1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตร
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น 
-  สร้ า งวัฒนธรรมองค์ กรสู่  Knowledge 
Based Society  ด้วยจิตส านึกของการใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน 
- ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองด้วยระบบ e-learning ซึ่งสถานพัฒนา
วิชาการจะเป็นหน่วยสนับสนุน 
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึ กอบรมและ โค ร งกา รศึ กษาดู ง านแก่
คณาจารย์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่
คุณภาพโดยมุ่ งผลที่บัณฑิตมีทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
มาตรฐาน โดยการออกแบบหลักสูตรให้มี
เป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้อย่างเป็น
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 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากขั้นพื้นฐานไปสู่
ระดับที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ความสามารถจาก
การ เ รี ยนภาษาและ โคร งสร้ า งภาษาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในการท างานแต่
ละอาชีพและภาษาอังกฤษเทคโนโลยี โดย
ค านึงถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาและภาษาใน
ฐานะเครื่องมือแสวงหาความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คน
ต่างชาติ ต่างภาษาและต่างวัฒนธรรม 
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หมายเหตุ การวัดผลความสามารถของผู้เรียนในรายวิชาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน 
โดยใช้กรอบอ้างอิงจาก Common European Framework of Reference (CEFR)  ตามกลยุทธ์ข้อ 2 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ทักษะ ปีท่ีเรียน ระดับ

CEFR 
ค าบรรยาย รายวิชา 

การฟัง
และการ

พูด 

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษา

ที่ 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.  

205111  
English Listening 
and Speaking    
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษา

ที่ 1 

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. 

205212 
Conversation and 
Discussion  
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ทักษะ ปีท่ีเรียน ระดับ
CEFR 

ค าบรรยาย รายวิชา 

- can understand the majority of 
films in standard dialect. 
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.  

ปีที ่3 
ภาคการศึกษา

ที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

205313  
Public Speaking and 
Presentaion 
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ทักษะ ปีท่ีเรียน ระดับ
CEFR 

ค าบรรยาย รายวิชา 

 
 
 
 

Speaking 
- can present clear, detailed 
descriptions of complex subjects 
integrating sub-themes, developing 
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 ปีที่ 1  
ภาคการศึกษา

ที่ 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.  

205121  
Non-Fiction Reading     

 ปีที ่3 
ภาคการศึกษา

ที ่1 

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

205324  
Analytical and 
Critical Reading    
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ทักษะ ปีท่ีเรียน ระดับ
CEFR 

ค าบรรยาย รายวิชา 

การ
เขียน 

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษา

ที่ 2 

B1 
 

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

205122  
English Reading and 
Writing  

ปีที่ 2  
ภาคการศึกษา

ที่ 2 

205223  
Essay Writing   

ปีที่ 3  
ภาคการศึกษา

ที่ 1 

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.  

205325 Persuasive 
and Argumentative 
Writing     

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษา

ที่ 1 

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.  

205427 Creative 
Writing 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ  
                   จัดการศึกษาแบบทวิภาค 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
                   ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
                   ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
                   จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ  
                   ภาคการศึกษาต้น          ตั้งแตเ่ดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 
                   ภาคการศึกษาปลาย      ตั้งแตเ่ดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

              เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

                 พ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าไม่เท่ากัน และส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
ต่ า และปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้และสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้นิสิตต้องดูแลและพัฒนาตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะ
จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม  
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

      จัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษหรือการติวภาษาอังกฤษให้กับนิสิตทุกคนในปี
การศึกษาแรก รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่จัดโดยภาควิชา คณะ หรือ มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ชั้นปีที่ศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 60 120 180 240 240 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 
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2.6  งบประมาณตามแผน  
2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
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 

2562 2563 2564 2565 2566 
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 ค่าวัสด ุ 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 

 
2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 

  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  15,486.75 บาทต่อคน โดยคิดจากรายจ่าย
รวมทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 14,850,000  บาท หารด้วยจ านวนนิสิตตามแผนการับนิสิตทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 
960 คน จะได้เท่ากับ 15,486.75 บาทต่อคน 
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       2.7 ระบบการศึกษา 
       เป็นระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ล าดับ หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 

2562 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            ไม่น้อยกว่า  30   30 30  

 1.1 วิชาบังคับ - - 30 
 1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - 1 

2 หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า  72  89 108 
 2.1 วิชาแกน                      ไม่น้อยกว่า - 15 15 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า - 54 54 
 2.3 วิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า - 15 15 
 2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/อบรมในต่างประเทศ - - 6 

 2.5 หมวดวิชาโท                 ไม่น้อยกว่า - - 18   
3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6   6 6   

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า 120   126 144  
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รายวิชาในหลักสูตร 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  

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

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

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

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

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

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

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

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                     3(2-2-5) 
                 Arts in Daily Life 

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

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

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

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

001229  รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย     3(2-2-5) 
                 Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5) 
                 Western Music in Daily Life 
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001242  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            3(2-2-5) 
                 Creative Thinking and Innovation 
                 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า                 จ านวน    6 หน่วยกิต 
                   โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       3(2-2-5) 
                  Man and the Environment 
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001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน            3(2-2-5) 
                  Introduction to Computer Information Science 

001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
                  Mathematics and Statistics in Everyday Life 

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

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

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

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

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

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

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

 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า         90  หน่วยกิต 

2.1  วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน ต้องศึกษาแกน จ านวน 
5 วิชา ในด้านทักษะการฟัง พูดอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาวรรณคดีเบื้องต้น รายวิชาภาษาศาสตร์
เบื้องต้น และรายวิชาการแปลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
  205111  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

English Listening and Speaking 
  205122  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
    English Reading and Writing  
  205131  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    English Grammar for Communication 
  205242  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น  3(3-0-6) 
    Introduction to British and American Literature 
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  205251  การแปลเบื้องต้น     3(3-0-6) 
    Introduction to Translation  
  2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 
  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน ต้องศึกษาแกน จ านวน 
18 วิชา ในกลุ่มวิชาทักษะภาษา กลุ่มภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาวรรณคดี และกลุ่มวิชาการแปล ดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มวิชาทักษะภาษา  ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  205121  การอ่านเชิงสารคดี    3(3-0-6) 
    Non-Fiction Reading   
  205212  การสนทนาและการอภิปราย   3(2-2-5) 
    Conversation and Discussion 
  205223  การเขียนเรียงความ    3(2-2-5) 
    Essay Writing 
  205313  การพูดในที่ชุมชนและการน าเสนอ   3(2-2-5) 
    Public Speaking and Presentation  
  205324  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3(3-0-6) 
    Analytical and Critical Reading 
  205325  การเขียนเชิงโน้มน้าวและโต้แย้ง   3(2-2-5) 
    Persuasive and Argumentative Writing   
  205426  การเขียนรายงานการวิจัย    3(2-2-5) 
    Research Report Writing  

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 
  205232  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
    Introduction to English Linguistics 

205233  สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  English Phonetics and Phonology 

                     205334  วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  English Morphology and Syntax 
205435           ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น                  3(3-0-6) 
                     Introduction to Applied Linguistics 
กลุ่มวิชาวรรณคดี  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
205141   เทวต านานกรีกและโรมัน    3(3-0-6) 
  Greek and Roman Mythology 
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 205243   วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to English Prose    
205344    วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to English Poetry    

 205345    แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Trends and Topics in English Literature    

  กลุ่มวิชาการแปล  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
  205252  การแปลอังกฤษ-ไทย     3(3-0-6) 
    English-Thai Translation    
  205353  การแปลไทย-อังกฤษ     3(3-0-6) 
    Thai-English Translation    
  205454  การแปลขั้นสูง        3(3-0-6) 
    Advanced Translation    
                      
           2.3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน เลือกศึกษาวิชาเลือก
อย่างน้อย 5 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

205427      การเขียนเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
    Creative Writing   
                     205346    เรื่องสั้นสมัยใหม่      3(3-0-6) 
    Modern Short Stories 
  205447  นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน       3(3-0-6) 
    British and American Novels 
                  205448  บทละครอังกฤษและอเมริกัน       3(3-0-6) 
    British and American Drama 
  205455           การแปลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                   3(3-0-6) 
                                         Translation for Health Sciences  
  205456           การแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3(3-0-6) 
                                         Translation for Science and Technolog 
  205457           การแปลทางธุรกิจและสื่อสารมวลชน              3(3-0-6) 
                                          Translation for Business and Mass Communication 
                 205361     ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) 
    English for Business   
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  205371  ภาษาอังกฤษ สังคม และวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
    English Language, Society and Culture  
  205381     ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว              3(3-0-6) 
    English for Tourism    
                     205382           ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม                   3(3-0-6) 
                                          English for Hotel Business      
                     205383          ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน             3(3-0-6) 
                                         English for Airline Business     

205484           ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย    3(3-0-6) 
                                         English for Legal Purposes      
                   205485           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน              3(3-0-6) 
                                         English for Mass Communication      
 

 2.4  วิชาสหกิจศึกษา อบรมในต่างประเทศ และการฝึกงาน  จ านวน  6  หน่วยกิต 
     205496           การฝึกงาน                                                6  หน่วยกิต 
              Professional Training  
                         หรือ 
                    205497            สหกิจศึกษา      6  หน่วยกิต 
               Co-operative Education 
    หรือ 
    205498           การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6  หน่วยกิต 
              International Academic or Professional Training  
 

2.5  หมวดวิชาโท    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
            นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกเรียนวิชาโทไม่น้อยกว่า 18 

หน่วยกิต  โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นวิชาโทได้ กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเพียงกลุ่มเดียว 

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

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

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

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
                     207101           ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
                       Japanese I 
                     207102            ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
                                         Japanese II 
   207121           การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
                       Japanese Speaking and Listening I 
   207122          การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2              3(2-2-5) 
                       Japanese Speaking and Listening II 
   207201         ภาษาญี่ปุ่น 3                  3(2-2-5) 
                         Japanese II 
                     207221            การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3             3(2-2-5) 
                                  Japanese Speaking and Listening III 
 
  กลุ่มภาษาไทย 
                     208111            การพูดในท่ีชุมชน                                          3(2-2-5) 
                                            Public Speaking 
                  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 
                      208251            การอ่านเชิงวิจารณ์                                        3(2-2-5) 
                                            Critical Reading 
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  208252            ปัญหาการใช้ภาษาไทย                                 3(2-2-5)  
                                            Problems of Thai Language Usage 
   
  กลุ่มภาษาศาสตร์ 

          209111        ภาษาศาสตร์พื้นฐาน               3(2-2-5) 
            Foundations of Linguistics 
          209112        เสียงและระบบเสียงในภาษา                         3(2-2-5) 
                       Sound and Sound System 
          209113        ค าและระบบไวยากรณ์              3(2-2-5) 
                      Word and Grammatical System 
           209114        ระบบความหมาย                         3(2-2-5) 
                      Meaning System 
           209115        ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา             3(2-2-5) 
             Linguistics and Language Teaching 
            209116        ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                        3(2-2-5) 
              Linguistics and Communication 
  
 กลุ่มภาษาพม่า 
 218101          ภาษาพม่า 1       3(2-2-5) 

           Myanmar I 

            218102        ภาษาพม่า 2  3(2-2-5) 

          Myanmar II 

218131          การสนทนาภาษาพมา่ 1    3(2-2-5) 

               Myanmar Conversation I 

218141          การอ่านภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 

             Myanmar Reading I 

  218201          ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม                3(2-2-5) 

                       Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 

  218251          การเขียนภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 

           Myanmar Writing I 
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  กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 
                    219101  ภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 
           French  
                     219102  ภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5) 
         French II 
                     219201       ภาษาฝรั่งเศส 3 3(2-2-5) 
                 French III 
 219202  ภาษาฝรั่งเศส 4 3(2-2-5) 
                French IV 
 219111 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5) 
  French Listening and Speaking  
 219131  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)   
                                                 French Reading and Writing I 
                            
 กลุ่มภาษาเกาหลี   

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

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

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

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

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

                           Indonesian II 
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                                229201      การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย  1   3(2-2-5) 
                           Indonesian Listening and Speaking I 

                              229202      การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 
                           Indonesian Reading I 

                                229301     การเขียนภาษาอนิโดนีเซีย 2    3(2-2-5) 
                           Indonesian Writing I 

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

  
 กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201 ภาษาเวียดนาม 1 3(2-2-5) 
 Vietnamese I 
778202  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 

      
  กลุ่มภาษาเขมร   

  780101    ภาษาเขมร 1 3(2-2-5) 
 Cambodian I 

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

  780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Listening and Speaking 

  780221   การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Reading and Writing 

  780311   การสนทนาภาษาเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Conversation 
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  780321   การเขียนความเรียงภาษาเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Essay Writing 

    
   กลุ่มภาษาลาว 
    782111     ภาษาลาวเบื้องต้น  3(2-2-5)        
                   Introduction to Lao 
    782112     ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
                   Lao in Daily Life 
   782113     ภาษาและวัฒนธรรมลาว    3(2-2-5) 
         Lao Language and Culture 
   782114      ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
         Lao for Communication and Culture 
   782115      ภาษาลาวเฉพาะทาง     3(2-2-5) 
         Lao for Specific Purposes 
   782116      ภาษาลาวขั้นสูง         3(2-2-5)   
         Advanced Lao 
 
   กลุ่มการท่องเที่ยว 

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

                                224121 ทรัพยากรท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Tourism Resources 
                                224232 หลักการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
   Principles of Hotel Management 
                                224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ                3(2-2-5) 
   Special Interest Tourism 
                                224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
   Introduction to Airline Business 
                                224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

                   Cultural Heritage Specialist Guide 
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   กลุ่มปรัชญาและศาสนา 
   784101      ปรัชญาเบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
                     Introduction to Philosophy 
   784102      ปรัชญาตะวันออก     3(3-0-6) 
                   Eastern Philosophy 
                         784103      ปรัชญาตะวันตก     3(3-0-6) 
                    Western Philosophy 
                             784104      การใช้เหตุผล     3(3-0-6) 
                    Reasoning 
   784105      ปรัชญากับศาสนา     3(3-0-6) 
                         Philosophy and Religion 
   784106      จริยศาสตร์                 3(3-0-6) 
                      Ethics 
 กลุ่มภาษาสเปน 
   785101     ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 1                 3(2-2-5) 
         Elementary Spanish I 
                      785102     ภาษาสเปนเบ้ืองต้น 2              3(2-2-5) 

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

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

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

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

            
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

นิสิตเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอื่นโดยได้รับการเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย  ท่ีไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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หมายเหตุ : ส าหรับนิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ท่ีประสงค์จะเลือกเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชา
โท ต้องเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  205111      การอ่านเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 

      Basic Reading 
  205121      การเขียนเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 

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

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

      Basic Listening and Speaking 
                               205141        ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
                                                 English Grammar   
                               205232        การสนทนาภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 

      English Conversation 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่างๆ ในแต่ละภาค

การศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

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

001XXX    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3 (2-2-5)  
001XXX    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 (2-2-5) 

          205111     การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ                            3 (2–2-5) 
    English Listening and Speaking 

          205121     การอ่านเชิงสารคดี      3 (3–0-6) 
    Non-Fiction Reading 

         205131     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                   3 (3–0-6) 
    English Grammar for Communication 
 รวม              18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 
       ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201    ทักษะภาษาไทย     3 (2-2-5) 

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

001XXX   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(2-2-5)    
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

Sports and Exercises (Non-Credit) 
205122  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ    3 (2-2-5) 
  English Reading and Writing 
205141  เทวต านานกรีกและโรมัน    3 (3–0-6) 
  Greek and Roman Mythology 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี     3 (X-X-X) 
  Free Elective 

     รวม         18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 
        ภาคการศึกษาต้น 
 

001XXX   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(2-2-5)                       
001XXX     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   3(2-2-5) 
                     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

  205212  การสนทนาและการอภิปราย   3(2-2-5) 
                                          Conversation and Discussion 

205232    ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
    Introduction to English Linguistics 
205242    วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น  3(3-0-6) 
    Introduction to British and American Literature 
205251  การแปลเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Translation  
XXXXXX วิชาโท               3(X-X-X) 

   Minor Course 
   รวม              21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 
                                    ภาคการศึกษาปลาย 
 

            001213    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
                     001XXX   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 (2-2-5)        
 205223  การเขียนเรียงความ                        3 (2-2-5) 

  Essay Writing    
205233  สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
  English Phonetics and Phonology 
205243  วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
  Introduction to English Prose 
205252           การแปลอังกฤษ-ไทย    3 (3-0-6) 
                     English-Thai Translation  
XXXXXX วิชาโท      3  (X-X-X) 

   Minor Course 
   รวม         21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
                     205324    การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3 (3-0-6) 
    Analytical and Critical Reading  
  205325  การเขียนเชิงโน้มน้าวและโต้แย้ง   3 (2-2-5) 
    Persuasive and Argumentative Writing 

                205334  วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
  English Morphology and Syntax 
205344  วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3 (3-0-6)   
  Introduction to English Poetry 

                     205XXX   วิชาเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาโท      3 (X-X-X) 

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

   Minor Course 
     รวม               21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

       ภาคการศึกษาปลาย 
205313  การพูดในที่ชุมชนและการน าเสนอ   3 (2-2-5) 
  Public Speaking and Presentation 
205345  แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
  Trends and Issues in Eglish Literature 
205353  การแปลไทย-อังกฤษ    3 (3-0-6) 
  Thai-English Translation 
205XXX   วิชาเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Course 
205XXX   วิชาเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาโท      3 (X-X-X) 

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

   Minor Course 
   รวม                        21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
                     205426  การเขียนรายงานการวิจัย    3 (2-2-5) 

  Research Report Writing 
205435  ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น   3 (3-0-6)  
  Introduction to Applied Linguistics  
205454  การแปลขั้นสูง        3(3-0-6) 
  Advanced Translation    
205XXX   วิชาเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Course 
205XXX   วิชาเลือก        3 (X-X-X) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี     3 (X-X-X) 

   Free Elective  
    รวม             18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 
       ภาคการศึกษาปลาย 

 
205496  การฝึกงาน                                    6 หน่วยกิต 
  Professional Training 
หรือ 
205497  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education 
หรือ 
205498  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
  International Academic or Professional Training 

รวม     6 หน่วยกิต 
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        3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
001201          ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills    
             ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการ
สื่อสาร  เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์
เนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย  
สังคมโลกในบริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย  โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ   

The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 
meaning making tool.  Learning about various kinds of modern media, including 
newspapers and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and 
criticizing literary values, especially relations and values in Thai and global societies in 
various contexts (economics and politics in different situations) along with developing Thai 
language skills, especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษา อังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการ
สื่อสารในบริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar 
for communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 
21  และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสาร
ข้อมูลที่แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         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 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
             The development of English skills with an emphasis on academic 
reading, writing and researching in preparation for a global society. 
 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 

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  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้าง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้น
พรมแดน 
  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 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,
ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ 
และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการ
ปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้  
  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art, including 
fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the 
artistic experience and basic practice on various types of art for developing knowledge, 
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 

          Life Privacy 
                     ปรชัญาและความรู้พื้นฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
ทางด้านความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 

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

 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

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

ด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
  Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture, 
including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม 
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative 
thinking, creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย      3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
            สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืน
อย่างลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้าน
สังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

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

 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  Philosophy of Life for Sufficient living 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ด าเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงาน
ในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่า
ต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes, 
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which 
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influence success in all aspects of life and professions, develop one’ s quality of life to 
benefit society. 

 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
                     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน 
จริยธรรมการใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
  The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the 
laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 
developments in the 21st century. 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา
ต่างๆ  ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มใน
อนาคต การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time  from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world 
forum, including future trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of 
life management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 
ritual practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local wisdom. 
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001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
          Politics, Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การ
ปกครองประเทศไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบ
สังคม  การขัดเกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้
ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  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  
   ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จ
ที่ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ใช้ชีวิตให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัต
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
   Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills, and being updated with modern science and technology in daily life. Living 
ethically along the dynamics of the 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 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการ
ปรับตัว ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมและในสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้าง
ภาวะผู้น าและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  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 การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 

Media Literacy 
           กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ 

ทฤษฎีสื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วม
สมัย และสื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน 

 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 าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วย
ความรัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถ
เป็นแนวทางในการท าจริงของผู้เรียน 

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 ประเภท
ของบทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรี
ตะวันตกในชีวิตประจ าวัน  

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

 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3(2-2-5) 
                    Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา 
การสร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บ
ข้อมูล การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ
ท างานให้ส าเร็จในทีมงาน  พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการ
จัดการกับความขัดแย้ง 

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

 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม     3(2-2-5) 
                    Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของ
กลุ่ม สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยน
ทัศนคติของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และ
เครือข่าย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงาน
เป็นทีม 
  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 
   พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคน
ไทยที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
   Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over 
the kingdom, such as economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in 
various aspects, namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, 
sacrifice, loyalty, and tolerance in the face of problems. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการ               3(2-2-5) 
           Entrepreneurship  
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทาง
ธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้
และการประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุ รกิจ
ใหม่นั้น  เรียนรู้ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ  แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    

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 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
และระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขตการรองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  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 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
วิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน 
ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยี
สื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible 
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of 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 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday Life 
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดใน

มาตราวัดต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด 
ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 
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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  
                     ความรู้ เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึง
เครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และ
การจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

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 าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสม
ต่อความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหาร
และวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก 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. 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
           ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  

พลังงานเชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  
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สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์
พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านพลังงาน 

       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 พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พ้ืนฐาน
ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เก่ียวข้องกับ
การมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์
ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึง
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  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. 
 
 
 
 



 58 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

           บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

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 และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and physical 
fitness test. 
 
205111    การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 

English Listening and Speaking 
                    ทักษะการฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านองเสียง 
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การน าเสนอในชั้นเรียน รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 
             Listening and speaking skills for communication with emphasis on 
pronunciation and intonation patterns; the appropriate use of language in various 
situations; classroom presentations, including cultural diversity awareness 
 
205121     การอ่าน เชิงสารคดี      3(3-0-6) 
  Non-Fiction Reading     

กลวิธีต่างๆในการอ่าน การพัฒนาค าศัพท์ การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การฝึกอ่านบทอ่าน
เชิงสารคดีประเภทต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  
  Reading techniques; vocabulary development; reading comprehension; 
practice of reading various types of non-fictional texts from printed and online materials 
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205122     การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
English Reading and Writing 

                     ทักษะการอ่านจับใจความตัวบทที่หลากหลาย และทักษะการเขียนอนุเฉทในรูปแบบ
ต่างๆที่เชื่อมโยงกับบทอ่าน  
  Reading comprehension skills for understand various types of text; writing 
skills for various types of paragraphs related to the reading texts  
 
205131     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

English Grammar for Communication 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทต่าง ๆ  

            English grammar for listening, speaking, reading, and writing in different 
contexts 
 
205141  เทวต านานกรีกและโรมัน       3(3-0-6) 

Greek and Roman Mythology 
           เทวต านานกรีกและโรมันที่ส าคัญ แนวคิดหลักและปฏิรูปพจน์ของเทวต านานที่ปรากฏ

ซ้ าในภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษและในสื่อสมัยใหม่  
           Major stories from Greek and Roman mythology; recurring mythological 

themes and allusions in the English language and literature and in the modern media 
 
205212   การสนทนาและการอภิปราย     3(2-2-5) 

Conversation and Discussion  
  ทักษะการพูดผ่านการอภิปรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การขยายความค าตอบและ
การแก้ต่างในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
  Speaking skills through group discussions; expressing and justifying opinions; 
extending responses and defending ideas in various situations 
 
205223      การเขียนเรียงความ       3(2-2-5) 
  Essay Writing     
 การเขียนเรียงความประเภทต่างๆ ได้แก ่การเขียนอธิบายความ การเขียนเล่าเรื่อง และ
การเขียนเชิงบรรยาย   
 Writing different types of essays: exposition, narration, and description 
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205232    ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 Introduction to English Linguistics     
 องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงและระบบเสียง ระบบค า ระบบวลีและประโยค ระบบ
ความหมายในภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษตามล าดับเวลา 
 Basic knowledge about sounds and sound system; word, phrase, sentence, 
and meaning structures in English; diachronic change of the English language 
 
205233     สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

English Phonetics and Phonology 
เสียงและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ โดยรวมเรื่องเสียงสระ เสียงพยัญชนะ อวัยวะที่ใช้

ในการออกเสียง ค าเทียบคู่ หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย กฎการเปลี่ยนแปลงเสียง โครงสร้างพยางค์ การ
ลงเสียงหนักเบา และท านองเสียง 
  English sounds and their systems including vowels, consonants, organs of 
speech, minimal pairs, phonemes, allophones, rules of sound change, syllable structures, 
stress and intonation 
 
205242  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น    3(3-0-6) 

Introduction to British and American Literature  
พ้ืนฐานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน วรรณกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ ร้อยแก้ว ร้อย

กรอง และบทละคร องค์ประกอบของวรรณกรรมแต่ละประเภท 
            Background of English and American literature; literary genres e. g.  prose, 
poetry and drama; literary elements in each genre 
 
205243  วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Introduction to English Prose 
องค์ประกอบพ้ืนฐานและลักษณะส าคัญของงานประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ เช่น 

เรื่องสั้น นวนิยาย และบทละคร วิเคราะห์ตัวบทโดยใช้แนวคิดหลักทางวรรณคดี 
  Elements and characteristics of English prose, e.g. short stories, novels, and 
plays; textual analysis based on major literary approaches 
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205251   การแปลเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 Introduction to Translation  
 นิยาม ประเภท หลักเกณฑ์และประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการแปล การแปลประโยคและ
ตัวบทประเภทให้ข้อมูล ได้แก่ ข่าวประเภทต่างๆ และสารคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
 Definitions, types, principles and problematic issues frequently 
encountered in translation; sentence-level translation and translation of informative 
texts, including various types of news and non-fictional texts from English into Thai and 
from Thai into English 
 
205252    การแปลอังกฤษ-ไทย      3(3-0-6) 

English-Thai Translation  
  การฝึกแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น และการโน้มน้าว ได้แก่ ตัว
บทคัดสรรจากเรื่องแต่ง ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจน์และค าปราศรัย จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดย
พิจารณาประเด็นทางวัฒนธรรมของตัวบทต้นฉบับ 
 Practice of translating expressive, opinionated, and persuasive texts, 
including selected fictional texts, speeches and addresses from English into Thai with 
consideration on the cultural issues in the texts 
 
205313 การพูดในที่ชุมชนและการน าเสนอ     3(2-2-5) 
 Public Speaking and Presentation  
 หลักการพูดในที่ชุมชน เทคนิคการน าเสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  ขั้นตอนการน าเสนอ 
การค้นคว้าข้อมูลเพื่อน าเสนอ การกล่าวสุนทรพจน์ และการประกาศในที่ชุมชน 
 Principles of public speaking; presentation techniques for different purposes; 
steps of presentation; researching information for presentation; public speeches; and 
public announcements 
 
205324       การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์       3(3-0-6)
 Analytical and  Critical Reading  
 ทักษะการอ่านและกลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์จากบท
อ่านประเภทต่างๆ การฝึกการวิจารณ์อย่างมีระบบ 
 Critical reading skills and strategies; critical thinking; the analysis of different 
types of texts; systematic criticism practice 
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205325    การเขียนเชิงโน้มน้าวและโต้แย้ง               3(2-2-5) 
    Persuasive and Argumentative Writing  
  การฝึกเขียนรูปแบบต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการโน้มน้าวใจและการโต้แย้ง  
  Practice of writing various types of texts with persuasive and argumentative 
purposes 
 
205334   วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 English Morphology and Syntax    
 โครงสร้างของค า วลีและประโยคในภาษาอังกฤษ โดยรวมเรื่องรากศัพท์ แก่นค า ส่วนเติมหน้าค า 
ส่วนเติมท้ายค า หน่วยค า หน่วยค าย่อย โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยคและทฤษฎีวากยสัมพันธ์ 
             The structures of English words, phrases, sentences including word roots, bases, 
stems, prefixes, suffixes, morphemes, allomorphs, phrasal and clausal structures, and syntactic 
theories 
 
205344 วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to English Poetry 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาภาพพจน์ รูปแบบการแต่ง
กวีนิพนธ์ที่ส าคัญ การวิเคราะห์สุนทรียภาพและแนวคิดหลักในกวีนิพนธ์จากยุคต่างๆ  
             Poetic elements in English poetry; use of figurative language; major poetic 
forms; aesthetic and thematic analysis of poems from different periods 
 
205345    แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
 Trends and Topics in English Literature 
                    ประเด็นปัจจุบันในการศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
 Current issues in English literary study and analysis. 
 
205346 เรื่องสั้นสมัยใหม่ 
 Modern Short Stories     3(3-0-6) 
 องค์ประกอบของเรื่องสั้น การวิเคราะห์และตีความเรื่องสั้นสมัยใหม่ที่ก าหนด 
 Elements of short stories; analysis and interpretation of selected modern 
short stories 
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205353  การแปลไทย-อังกฤษ      3(3-0-6) 
Thai-English Translation  

                     การฝึกแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น และการโน้มน้าว ได้แก่ 
ตัวบทคัดสรรจากเรื่องแต่ง ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจน์และค าปราศรัย จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
โดยพิจารณาประเด็นทางวัฒนธรรมของตัวบทต้นฉบับ 
  Practice of translating expressive, opinionated, and persuasive texts, 
including selected fictional texts, speeches and addresses from Thai into English with 
consideration on the cultural issues in the texts 
 
205361     ภาษาอังกฤษธุรกิจ          3(3-0-6) 
 English for Business 
 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ค าศัพท์เชิงธุรกิจ การสรุปความ การเขียนบันทึกข้อความ 
จดหมายเชิงธุรกิจ การอธิบายกราฟ จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อส่วนตัว กระบวนการสมัครงาน และ
การสัมภาษณ์งาน 
            English for business purposes; business vocabulary; summarizing documents; 
writing memos; correspondence; describing graphs and charts; application letters and 
resume; job application process and interview 
 
205371        ภาษาอังกฤษ สังคม และวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 English Language, Society and Culture  
 ทักษะ ทัศนคติทางสังคม ต่อภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การใช้
ภาษาในบริบทต่างๆ รวมถึง การขอโทษ กลวิธีในการขอร้อง การใช้ค าสุภาพ ลักษณะท่าทางต่อการใช้
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  
 
205381    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว              3(3-0-6) 
 English for Tourism    
 ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและให้บริการในธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลก โดยเน้นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายและสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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 English for communication and services in tourism industry at local and global 
levels, focusing on the history, culture, and tradition related to tourist destinations and 
attractions in Thailand 
 
205382   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม              3(3-0-6) 
 English for Hotel Business       
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนก
ประชาสัมพันธ์ แผนกการตลาด แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
             English for communication for different departments in a hotel business, 
including reception, public relations, marketing, housekeeping, food and beverage 
 
205383  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน     3(3-0-6) 
 English for Airline Business   
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานภาคพ้ืนดิน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
           English for communication for airline business and related activities, 
including English for cabin crews and ground staff; vocabulary and expressions used with 
passengers and related people 
 
205426 การเขียนรายงานการวิจัย     3(2-2-5) 
 Research Report Writing 

โครงสร้างและองค์ประกอบของรายงานการวิจัย ทักษะการเขียนเพ่ือการวิจัย ได้แก่ การ
ถอดความ การสรุปความ การจดบันทึก การสังเคราะห์ข้อมูล การเขียนอ้างอิง และการใช้ภาษาเพ่ือการ
เขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจและเก่ียวข้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

Structure and components of a research report; writing skills for research 
including paraphrasing, summarizing, note taking, synthesizing, citation, and language use 
for academic writing; writing a research report on a self-selected topic related to the field 
of English 
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205427   การเขียนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
 Creative Writing 
                  หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การเขียนประเภทต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี  
ขนบทางวรรณกรรมและวิธีและเครื่องมือต่างๆ ในการเขียน 
  Principles of creative writing; writing a variety of genres both fictional and 
non-fictional; examination of literary conventions and writing techniques and tools 
 
205435 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น     3(3-0-6) 

Introduction to Applied Linguistics 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภาษาศาสตร์สังคม 
ภาษาและวัฒนธรรม นานาภาษาอังกฤษโลก กับสาขาต่างๆ โดยเน้นเรื่องการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ การแปล และการสื่อสาร 
 Applications of the knowledge on linguistics in various fields, including 
psycholinguistics, sociolinguistics, language and culture, and World Englishes, focusing on 
foreign language instruction and learning, translation, and communication 
 
205447   นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน        3(3-0-6) 
  British and American Novels   
                     องค์ประกอบของนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน การวิเคราะห์และตีความนวนิยายอังกฤษ
และอเมริกันท่ีคัดสรรจากยุคต่าง ๆ 
            Elements of British and American novels; analysis and interpretation of 
selected British and American novels from different periods. 
 
205448  บทละครอังกฤษและอเมริกัน     3(3-0-6) 

British and American Drama 
 องค์ประกอบของบทละครอังกฤษและอเมริกัน การวิเคราะห์และตีความบทละคร
อังกฤษและอเมริกันท่ีคัดสรรจากยุคต่าง ๆ     
            Elements of British and American drama; analysis and interpretation of 
selected British and American plays from different periods 
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205454 การแปลข้ันสูง       3(3-0-6) 
Advanced Translation  

  การฝึกแปลตัวบทเฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ วรรณกรรม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง สังคม 
และวิทยาศาสตร์  รวมถึงเอกสารต่างๆทางราชการ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ 
  Practice of translating texts in specific fields including literary works, 
economics, business, politics, society, and science from English into Thai  and from Thai 
into English 
 
205455   การแปลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      3(3-0-6) 
 Translation for Health Sciences   
 หลักการและกลวิ ธี การแปลประโยคและข้อความทางวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ            
 Translation principles and strategies of health sciences texts 
 
205456   การแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    3(3-0-6) 
 Translation for Science and Technology    

หลักการและกลวิธีการแปลประโยคและข้อความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
Translation principles and strategies of sciences and technology texts 

 
205457   การแปลทางธุรกิจและสื่อสารมวลชน                     3(3-0-6) 
 Translation for Business and Mass Communication   
 หลักการและกลวิธีการแปลประโยคและข้อความทางธุรกิจและการสื่อสารมวลชน 
            Translation principles and strategies of business and mass communication 
texts 
 
205484        ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย    3(3-0-6) 
 English for Legal Purposes   
 การใช้ค าศัพท์และวลีทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับระบบกฎหมาย ระบบศาล กฎหมายแพ่ง 
และกฎหมายอาญา 
             The use of legal terminologies and phrases relating to legal systems, court 
systems, and civil and criminal laws 
 
 



 67 

205485  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน             3(3-0-6) 
 English for Mass Communication 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน ได้แก่ ข่าว เนื้อหาส าหรับเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต 
บทภาพยนตร์ บทโฆษณาและข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
             English for mass communication, including news articles, web contents, 
movie scripts, commercial and public relations announcements 
 
205496 การฝึกงาน                                           6  หน่วยกิต 
 Professional Training 
                   การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็น
เวลา 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง 

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

205497 สหกิจศึกษา        6  หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
 การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความช านาญในการใช้
ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสี่เดือน 

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 

          การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในสถาบัน สถาน
ประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในต่างประเทศ ให้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลา
ไม่ต่ ากว่าสามเดือน 
   International academic or professional  training relating to English language 
in the institute, workplace or prospective employer organization in the country or overseas 
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to instill trainee with fluency in using English language by undergoing the training with the 
minimum training period of three months 

206214         ภาษาจีนพื้นฐาน 1                 3(2-2-5) 
   Basic Chinese I 
   ทักษะพ้ืนฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีน
กลางโดยใช้ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA/PINYIN) ศัพท์พ้ืนฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 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          ภาษาจีนพื้นฐาน 2               3(2-2-5) 

                    Basic Chinese II 

   ค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี 
และระดับประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีนระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือ
ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาค
แสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ    
   400 everyday-life words and expressions; practice pronouncing multi-
syllable words, phrases and sentences; learn basic grammar to form sentences in various 
structures, including, the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective 
phrase, the sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences and 
question words practicing. 
 
206321 การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1           3(2-2-5)  
  Basic Chinese Listening and Speaking I 
  ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง 
และสามารถพูดโต้ตอบได ้
  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          ภาษาจีนพื้นฐาน 3               3(2-2-5) 
  Basic Chinese III 

   ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ เพ่ิมอีกประมาณ 500 ค า ส่วน
ขยายภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์
เดี่ยวและสองพยางค์ หน่วยค าที่แสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการ
เน้นประสบการณ์ การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบท
ต่าง ๆที่ส าคัญรวมทั้งค าเชื่อมของประโยคซับซ้อน 
   500 everyday-life words and technical terms; the complement of degree 
and directional complements; the structural particles; the reduplication of monosyllabic 
and dissyllabic adjectives; structure of indication the progressive aspect; the particles 
emphasizing on past experiences; the reduplication of dissyllabic verbs; the sentence with 
verbal constructions in series indicating the means or purpose of an action; several 
prepositions and conjunctions use in complex sentences. 
 

206316          ภาษาจีนพื้นฐาน 4           3(2-2-5) 

   Basic Chinese IV 

   ค าศัพท์ ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้าง

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

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

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

other adverbs. 

 

206322 การฟัง-การพูดภาษาจีน พื้นฐาน 2                3(2-2-5)  
 Basic Chinese Listening and Speaking II 
    ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
เน้นการใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   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  ภาษาญี่ปุ่น 1                  3(2-2-5) 
  Japanese I 
    ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐานศึกษาตัวอักษรฮิระงะนะ  อักษรคะตะคะนะ อ่าน
บทความสั้น เขียนประโยคสั้นๆ ขั้นพ้ืนฐาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่คุ้นเคย 

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

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

ศึกษาโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น อ่านจับใจความบทความสั้น ขั้น 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัว  และจับประเด็นส าคัญจากบทที่อ่าน และเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวเป็นประโยคสั้นๆศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐานที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 
ตัว  

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

 
207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1              3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening I 
     แนะน าเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวที่คุ้นเคย โดยใช้ค าสั้นๆ ง่ายๆ ฟังและ
ท าความเข้าใจข่าวสารง่ายๆ 

Talk about daily life using short and simple words; listen and understand 
short and simple stories. 
 
207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2             3(2-2-5) 
  Japanese Speaking and Listening II 
     ถามและตอบโดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวฟังและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว 

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

ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน และระดับกลาง ศึกษาอักษรคันจิขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับกลาง ที่ปรากฎในต าราเรียน ประมาณ 150 ตัว 

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

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

อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตใน
สังคม ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน อีกทั้งการตั้งค าถามและตอบค าถาม เป็นต้นฟังการ
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม และท าความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง 
   Give systematic explanations about topics related to daily life in society, 
express feelings and opinions, ask and answer questions; listen and generally understand 
explanations about topics related to daily life in society. 
 
208111 การพูดในที่ชุมชน      3(2-2-5) 
                  Public Speaking  
  หลักการและรูปแบบในการพูดในที่ชุมชนทั่วไป ทั้งแบบพิธีการและแบบไม่เป็นพิธีการ 
การเตรียมตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุมน้ าเสียง  การใช้ถ้อยค าส านวนและอวัจนภาษาให้
เหมาะสม การน าเสนองานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงองค์ประกอบที่ส่งผลให้การพูดมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง  
  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. 
 
208113 ศิลปะการเขียน       3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing   

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

            สรุปความจากการอ่านและการฟังสารประเภทต่างๆ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ทันสมัย  
ตลอดจนข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง     แล้วน าเสนอด้วย
การพูดและเขียนที่กระชับ 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.   
 
208121   วรรณกรรมเอกของไทย      3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
  ความเป็นมาและวิวัฒนาการวรรณกรรมเอกของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์  ในด้านประเภท  รูปแบบ  ลักษณะภาษา  เนื้อหา  ท่วงท านองการประพันธ์  และคุณค่า
ทางวรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสังคมและทางวัฒนธรรม  โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมเอกในแต่ละ
สมัย 
  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. 
 
208251 การอ่านเชิงวิจารณ์      3(2-2-5) 
 Critical Reading   
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจาก
ตัวบทและจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์
ต่างๆ  ตลอดจนน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
 Principles of literary criticism; reading literature and literary works critically 
in terms of both content and context; reviewing, analyzing, considering, and evaluating  
literary  works and delivering the criticism in both oral and written forms. 
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208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
 Problems of Thai Language Usage 
 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทย
ในปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays; analyzing and 
solving problems in Thai language usage. 
 
209111 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน                        3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
            ศึกษาความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของ
ภาษา หน้าที่ของภาษา สากลลักษณ์ของภาษา ภาษาตระกูลต่างๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของ
นักภาษาศาสตร์ การแบ่งแขนงวิชาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ 
         Introduction to language and linguistics including the nature of language, 
language components, language functions, language universals, language families, some 
linguistic approaches, linguistic branches, and connections between linguistics and other 
academic disciplines. 
 
209112 เสียงและระบบเสียงในภาษา                      3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
            ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์โดยเน้นพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางสรีรศาสตร์ กลสัทศาสตร์  
และโสตสัทศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายถอดเสียงด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีทางสัท
วิทยา และการวิเคราะห์ระบบเสียง 

           Study of human speech with an emphasis on articulatory phonetics, 
acoustic phonetics, and auditory phonetics; phonetic transcription; and also phonological 
theory and phonological analysis.  
 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์                        3(2-2-5) 
  Word and Grammatical System 
            ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์หน่วยค า ค า วลี และประโยค โดยพิจารณา
โครงสร้าง องค์ประกอบ การจัดประเภท ความสัมพันธ์ของค าในวลีและประโยค ความหมาย ตลอดจน
การใช้ โดยวิธีการต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ 
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            Study of words, phrases and sentences along with analysis of 
constructions, componential elements, grammatical categorization, grammatical relations, 
meanings and usage with linguistic theories and analytical approaches to these units. 
 
209114 ระบบความหมาย                    3(2-2-5) 
  Meaning System 
            ศึกษาเรื่องของความหมายของภาษาในระดับค า และระดับที่สูงกว่า เช่น วลี ประโยค  
และข้อความ ประเภทของความหมาย การจัดหมวดค าตามความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว 
            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  
                     ประยุกต์หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เข้ากับการสอนภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง 
หรือภาษาต่างประเทศ พิจารณาความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาที่สองหรือการสอนภาษาต่างประเทศ 
เน้นการน าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาและการฝึกปฏิบัติในการสอนภาษา 

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

 
209116   ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร                  3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 
            ศึกษาแนวคิดและหลักการในการสื่อสารที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ การใช้ค า 
ข้อความ ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้านภาษาที่ เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ปัญหาการ
สื่อสารที่เกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม แนวคิดด้าน
ความหมายและปฏิบัติศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยภาษา ตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาด้านต่างๆ 
            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 
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approaches to language communication; and practice with various types of 
communication. 
 
218101   ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
   Myanmar I  
   ระบบอักษรพม่า โดยสัมพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์

พ้ืนฐาน และค าแสดงวิภัตติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษา

พม่าได้ในระดับเบื้องต้น  

   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. 

 

218102   ภาษาพม่า  2 3(2-2-5) 

   Myanmar II  

   โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นจ าแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 

โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของความเรียงขนาดกลาง 

   Complex structures of Myanmar language; learn to distinguish differences 

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

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

texts. 

 

218131    การสนทนาภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 

   Myanmar Conversation I  

   การสนทนาภาษาพม่า  โดยเน้นรูปประโยค  และศัพท์ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ๆ พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม

พม่าในแง่มุมต่าง ๆ 
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   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  

   ทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน ศึกษาการใช้

ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน พร้อมการฝึกสรุปประเด็น 

  Reading skills through basic Myanmar texts; study language usage in terms 
of statements, idioms, and grammar through reading; making a summary. 
 

218201    ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม   เพื่อการใช้ภาษาพม่า

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  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 าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษาเขียน

กึ่งรูปแบบ  

   Writing essays in Myanmar language; learn to use lexical and 

grammatical words used in colloquial Myanmar writing. 

 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-2-5) 

French I 
          ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน

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

French II 
          ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน

และการเขียน ในสถานการณ์ที่หลากหลายขึ้น ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
  Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 
speaking, reading, and writing skills in a variety of situations; study of basic grammar and 
French culture. 
 
219111  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1   3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 
  หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์
โครงสร้างและตีความหมายเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และ 
เรียงความขนาดสั้น 
  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. 
 
 
219131  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5) 

French Listening and Speaking I  
พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพ่ือใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
Development of listening and speaking skills in various situations of 

everyday life. 
 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3      3(2-2-5) 

French III 
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อน เน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารใน 

สถานการณ์ต่างๆ ศึกษาไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น  
Complex French sentence structures with an emphasis on French 

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

French IV 
  โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ตามหัวข้อที่ก าหนด 

More complex French sentence structures with an emphasis on 
appropriate use of French in given topics. 
 
221281   ภาษาเกาหลีระดับต้น 1     3(2-2-5) 
  Beginning Korean Language I 
  ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานค าศัพท์พ้ืนฐาน 
และค าแสดงวิภัติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีใน
เบื้องต้นได้   
  Study Korean characters in relation to the phonological system; basic 
sentence structures; basic vocabulary and essential affixation; practice in listening, 
speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental 
level. 
 
221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2     3(2-2-5) 
  Beginning Korean Language II 
  ศึกษาและฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
             Study and practice using Korean sentences to communicate in everyday 
life situations by following the given sentence patterns, grammar, and vocabulary. 
 
221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1    3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking I 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งต่างๆ
รอบตัว การตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศัพท์ที่ก าหนดให้หรือนอกเหนือจากนั้น 
  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. 
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221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2    3(2-2-5) 
  Korean Listening and Speaking II 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายโดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
  Practice in Korean speaking skills by giving presentations to express 
opinions on assigned topics with an emphasis on correct pronunciation. 
 
221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                 3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Language I 
  ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยา
ตามกาละและเทศะ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง 
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 
  ศึกษาส านวน โวหารภาษาเกาหลีที่ยากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวนโวหาร
ดังกล่าวเพ่ือสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
  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 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐและ

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการในบริบทการเปิด

การค้าและบริการอย่างเสรี ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

 Definitions, concepts, significance and components of tourism and 

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

government and tourist organisations regarding the development of tourism and 
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hospitality industry in the context of free trade and services; impacts of tourism and 

hospitality industry. 

 

224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

 Tourism Resources 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์

การท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและนานาชาติ ผลกระทบทางการท่องเที่ยว

ต่อแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; 

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

tourism upon tourist resources and solution guidelines. 

 

224232 หลักการจัดการโรงแรม     3(2-2-5) 

 Principles of Hotel Management 

 ประเภทและรูปแบบการจัดการของที่พักแรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การ

บริการในโรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การประสานงานระหว่างแผนกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel 

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

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

departments and tourism industry.  

 

224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 

 Special Interest Tourism 

 ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการ

ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษต่อการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว การอภิปรายประเด็นปัจจุบัน

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

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

special interest tourism; case studies. 

 

224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 

 Introduction to Airline Business 

 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การบริหารงาน

ในธุรกิจการบิน ค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ท่าอากาศยาน แนวทางการปฏิบัติงานภาคพ้ืนดิน 

ประเภทและรูปแบบ      ของการบริการในธุรกิจการบิน การให้บริการระหว่าง การเดินทาง การตลาด

และการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน ผลกระทบของธุรกิจการบิน  

 Background knowledge of airline business; organisations related to airline 

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

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

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

business; impacts of airline business 

 

224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

 Cultural Heritage Specialist Guide 

 ความหมาย บทบาทหน้าที่ มาตรฐานและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ หลักวิธีการ

ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม  

ศึกษานอกสถานที่ และฝึกปฏิบัติการน าชม 

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

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

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

 

229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1       3(2-2-5) 

Indonesian  I 

ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก ่การฟัง การพูด การอ่านและ 

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

by focusing on the structure of simple sentences. 

 

229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2       3(2-2-5) 

Indonesian II 

 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ทักษะเพ่ือการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น  

เน้นการใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 

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

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

Indonesian Listening and Speaking I 

  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพื่อเสนอ 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation as 

well as discussing and exchanging ideas 

 

229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1      3(2-2-5) 

Indonesian Reading I 

            เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับ 

พ้ืนฐาน ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ที่ได้จากการอ่าน  

            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 

            ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสั้น เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ 

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

Language, Society and Culture of Indonesia 

           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการใช้ภาษา  

อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจาก ภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง หรือ

สื่ออ่ืนๆ 

The relationship between Indonesian language and Indonesian society and 
culture in order to use appropriate levels of Indonesian language for different situations 
though films television news art performances or other media 
 
778201  ภาษาเวียดนาม 1       3 (2-2-5) 

Vietnamese I      
             ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 300 ค า  ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน 

เขียนในระดับวลี ประโยคขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 15 ค าไวยากรณ์ 
             Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 300 

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

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

             ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 500 ค า  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ในระดับ
ซับซ้อน  30 ค าไวยากรณ์  ฝึกสนทนาในระดับประโยคที่ยาวขึ้น และฝึกอ่านเขียนในระดับย่อหน้า 

             Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones; a set of 500 
daily-life words; 30 more complicated grammar rules; practice speaking at sentence level; 
practice reading and writing short paragraphs 
 
 
 
 



 84 

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

            ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การพรรณนาความการเล่าเรื่อง การชี้แนะ 
และการแลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแส
สังคมในปัจจุบัน 

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

           ฝึกอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดย่อ เรื่องสั้นและ นวนิยาย
เวียดนาม และบทความทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

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

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

            ฝึกเขียนแบบแผนไวยากรณ์ในประเด็นที่ส าคัญๆ ในปัจจุบัน  โดยเน้นวิธีการเขียนแบบ
พรรณนาและอธิบาย 

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

          การใช้ภาษาในกิจต่างๆ โดยเน้นด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนการสื่อสารอ่ืนๆ โดยเน้น
การฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ  
        Vietnamese for specific purposes with an emphasis on tourism and other 
areas; practice using specific terms and expressions for various purposes. 
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780101  ภาษาเขมร 1       3(2-2-5) 
  Cambodian I 
  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ  ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง 
ภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  
  Articulation of consonants and vowels in the Cambodian sound system; a 
set of vocabulary in diary life; greeting and simple short conversations, writing Cambodian 
characters; general information about Cambodian location, geography, society and culture. 
 
780102  ภาษาเขมร 2       3(2-2-5) 
  Cambodian II 
  ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปท่ีมักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ 
ไปเกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพ้ืนฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับ
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 
  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน 
ถูกต้อง และสามารถพูดโต้ตอบได้ 
  Listening skill and daily-life conversations focusing on proper pronunciation 
and developing of ability in conversational participation. 
 
780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร     3(2-2-5) 
  Cambodian Reading and Writing 
  ทักษะการอ่านสารคดี หนังสือพิมพ์ และบทอ่านอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ
ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ  
  Reading journals, newspapers, and other interesting texts; sentence and 
discourse grammatical structures; writing short paragraphs.  
 
 



 86 

780311  การสนทนาภาษาเขมร      3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนการอภิปรายแสดงเหตุและผล  
  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 การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา 
การเขียนอธิบาย และการเขียนจดหมาย  
  Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, 
explanatory, and official letters. 
 
782111   ภาษาลาวเบื้องต้น       3(2-2-5) 
       Introduction to Lao 
  สระ พยัญชนะ ค าศัพท์และประโยคเบื้องต้น 
  Letters, vowels, vocabulary and basic sentences. 
 

782112 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Lao in Daily Life 
  ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาลาว ระบบเสียง และประโยคใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ 500 ค า 
  General and specific characteristics of Lao language, sound system, basic 
grammar, sentence structures, listening skills, speaking skills, reading skills, 500 words and 
sentences used in daily life.  
 
782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5) 
  Lao Language and Culture 
  นิยามของภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม วัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาของลาว ปัญหาการใช้ภาษาลาว 
  Definition of Lao language and culture, relationship between language and 
culture, culture of  asiy and Lao language use, problems of using Lao language. 
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782114 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
  Lao for Communication and Culture 

ค าศัพท์ 500ค า ประโยค ส านวน ข้อความ การสนทนา ไวยากรณ์และภาษาท่ีใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน 
  500 vocabularies, sentences, expressions, statements, conversation, 
grammar structures, language commonly used in daily life. 
 
782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง       3(2-2-5) 
  Lao for Specific Purposes 
  รูปแบบและลักษณะของภาษาลาวเฉพาะทาง กฎหมาย ธุรกิจ  การสื่อสารสารมวลชน 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  Forms and features of Lao language for specific purposes : law, business, 
mass media and public relations. 
 
782116 ภาษาลาวขั้นสูง           3(2-2-5)   
  Advanced Lao 
  ค าศัพท์ 500 ค าส านวน ถ้อยค า ข้อความและไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในงาน
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา วรรณกรรมและวรรณคดี เรื่องเล่ามุขปาฐะ นิทาน 
ต านาน เทพนิยาย  นวนิยายและเรื่องสั้น 
  500 vocabularies, expressions, words, statements, grammars  structures, 
language commonly used in Social Sciences, Humanities, Philosophy, Literature and 
literary works, fables, legend, fiction, novels and short stories.  
 
784101  ปรัชญาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
                    Introduction to Philosophy 

ความหมาย คุณลักษณะของแนวคิดเชิงปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

การเข้าใจตนเอง เข้าใจมนุษยชาติ และเข้าใจโลก ศึกษาชีวิตและผลงานของนักปรัชญาที่ส าคัญของโลก

สมัยคลาสสิก ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจากตัวบทที่โดดเด่น 

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

           หลักพุทธปรัชญาในด้านการด าเนินชีวิตเ พ่ือบรรลุถึงความสุขและความส าเร็จ 
ความหมายและหลักการในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อสังคมตามหลักปรัชญาของลัทธิเต๋า พุทธ
ศาสนานิกายเซ็น และวิวัฒนาการของปรัชญาในประเทศอินเดียที่เป็นต้นก าเนิดของปรัชญาตะวันออก 

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

 
784103  ปรัชญาตะวันตก      3(3-0-6) 
                    Western Philosophy 
           ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก  ตั้งแต่ปรัชญาสมัยธาเลส  สมัยก่อน 
โสคราตีส  สมัยโสคราตีส  สมัยเพลโต  สมัยอริสโตเติล  ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล  ลักษณะส าคัญและ
ความคิดที่ส าคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  นักคิดสายเหตุผลนิยม และนักคิดสายประสบการณ์นิยม 
(ประจักษ์นิยม) การสังเคราะห์ของสายเหตุผลนิยมและสายประสบการณ์นิยมในปรัชญา 
           Philosophy of the pre- Socratics, sophists, and Socrates; philosophical 
systems of Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy and study important themes 
of modern philosophy; the rationalist and the empiricist; the synthesis of rationalism and 
empiricism in the philosophy. 
 

784104   การใช้เหตุผล                                                              3(3-0-6) 
                    Reasoning 

รูปแบบของการอ้างเหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล การอ่านและการเขียน 
เชิงวิพากษ์ของการใช้เหตุผล 
                         Reasoning forms of arguments; evaluation of arguments; critical reading 
and writing of reasoning. 
 
784105  ปรัชญากับศาสนา      3(3-0-6) 
                    Philosophy and Religion 

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

          แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่ตัวการกระท า ทฤษฎีที่
ตัดสินถูกผิดที่ผลของการกระท าในจริยศาสตร์ และศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมัย 

Major ethical concepts and theories; deontological theory; 
consequentialism in ethics and contemporary ethical problems. 
 
785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1        3(2-2-5) 
   Elementary Spanish I 
   ศัพท์และหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการ
บ ร รย าย เ กี่ ย ว กั บ ตน เ อ งและครอบครั ว  เ หตุ ก า รณ์ ใ นชี วิ ต ป ร ะจ า วั น  แล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อม 
    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   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2        3(2-2-5) 
   Elementary Spanish II 
   (รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือตามผลการพิจารณาของ
ภาควิชาโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
   (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the Department’s 
consideration on Spanish placement test results) 
   ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการพูด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต  
    Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on using past and future tenses 
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785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1      3(2-2-5) 
   Intermediate Spanish I    
   (รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 
   (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 
    ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนขั้นกลาง ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้น
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน 
    Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, 
reading, and writing skills, with an emphasis on complex sentence structures 
 
785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2      3(2-2-5) 
   Intermediate Spanish II    
   (รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
   (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 
   ศัพท์ขั้นกลางและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน เน้นศัพท์และส านวนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
ชาวสเปนและละตินอเมริกา 
   Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, 
reading and writing skills using complex sentence structures with a focus on vocabulary 
and expressions related to Spanish and Latin American ways of life and cultures 
 
785321    การสนทนาภาษาสเปน        3(2-2-5) 
   Spanish Conversation 
   การสนทนาภาษาสเปนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
   Spanish conversation in daily-life situations 
 
785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน     3(2-2-5) 
   Spanish Composition 
   การเขียนเรียงความภาษาสเปน โดยเน้นการเขียนแบบเล่าความ พรรณนาความ และ
โน้มน้าว  
   Spanish writing with an emphasis on expository, narrative, and persuasive 
styles 
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รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรอ่ืนๆ 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยค
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional 
purposes 
 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields 
 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน    1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Oral presentations on academic research related to students’ educational 
fields with effective delivery in English 
 
205111  การอ่านเบื้องต้น         3(3-0-6) 
  Basic Reading      

กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูล
จ าเพาะ การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การอ่านเพ่ือการหาหัวข้อเรื่อง ใจความหลักของเรื่อง และ
ข้อความสนับสนุน การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน ยกตัวอย่าง
เช่น หลักการอ้างอิง การอนุมาน น้ าเสียง และจุดมุ่งหมาย 
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  Reading comprehension strategies; text predicting; scanning; skimming; 
finding topics, main ideas, and supporting details; guessing word and passage meanings 
from contexts i.e. referring, inferring, tones, and purposes 
 
205121   การเขียนเบื้องต้น     3(2-2-5)  
  Basic Writing     

การเขียนประโยคชนิดต่างๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และ
ประโยคผสม  ปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน เช่น การเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการแบ่งประโยค 

  Writing different types of sentences including simple, compound, complex 
and compound- complex sentences; problems of writing errors such as sentence 
fragments, punctuation errors, comma splices, and run-on sentences 
 
205122   การเขียนย่อหน้า      3(2-2-5) 
  Paragraph Writing 
  การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพ่ือสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนประโยค
ใจความหลักและประโยคสนับสนุนโดยใช้ค าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 
              Writing different types of paragraphs for meaningful and effective 
communication; writing a topic sentence and supporting sentences with proper discourse 
connectors 
 
205131  การฟังและการพูดเบื้องต้น    3(2-2-5)  
  Basic Listening and Speaking 
          ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านองเสียง 
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การน าเสนอในชั้นเรียน รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 
            Oral communication and listening comprehension skills with emphasis on 
pronunciation and intonation patterns, the appropriate use of language in various 
situations, classroom presentations, including cultural diversity awareness 
 
205141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  
  English Grammar  
             ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทต่าง ๆ  
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           English grammar essential for listening, speaking, reading, and writing in 
different contexts 
 
205232  การสนทนาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
  English Conversation  

บทสนทนาที่ซับซ้อน และเป็นทางการมากขึ้น ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
             Extended and formal dialogues in various situations and cultural diversity 
awareness 
 
3.1.6   ความหมายเลขรหัสวิชา 
            รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้ 
            3.1.6.1  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1  คือ รหัส 3 ตัวแรก 
                       ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 
             205 หมายถึง      วชิาภาษาอังกฤษ 
             206 หมายถึง      วชิาภาษาจีน 
             207 หมายถึง      วชิาภาษาญี่ปุ่น 
             208 หมายถึง      วชิาภาษาไทย 
                                         209      หมายถึง     วิชาภาษาศาสตร์ 
             218 หมายถึง      วชิาภาษาพม่า 
             219 หมายถึง      วชิาภาษาฝรั่งเศส 
             221 หมายถึง      วชิาภาษาเกาหลี 
             224 หมายถึง      วชิาการท่องเที่ยว 
             776     หมายถึง      วชิาคติชนวิทยา 

          778 หมายถึง      วชิาภาษาเวียดนาม 
    780 หมายถึง      วชิาภาษาเขมร 
    782    หมายถึง      วชิาภาษาลาว 
    784 หมายถึง      วชิาปรัชญาและศาสนา 
    785 หมายถึง      วชิาภาษาสเปน 
 
             3.1.6.2  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2  คือ รหัส 3 ตัวหลัง 
                    เลขหลักหน่วย แสดง   อนุกรมรายวิชา 
            เลขหลักสิบ แสดง   หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
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          1 หมายถึง     การฟัง-พูด 
    2 หมายถึง     การอ่าน-เขียน 
    3  หมายถึง     ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
    4 หมายถึง     วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
    5 หมายถึง     การแปล 
    6  หมายถึง      ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
    7  หมายถึง     ภาษาและวัฒนธรรม 
    8 หมายถึง     ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

9 หมายถึง     สหกิจศึกษา/การฝึกอบรมหรือฝึกงาน/อ่ืนๆ 
                         เลขหลักร้อย แสดง   ชั้นปีและระดับ 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางอุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
 

M.A. 
 
 

อ.บ. 

Literature and Film 
 
 
Literature (Twentieth-
Century Studies) 
 
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Newcastle upon 
Tyne 
University of 
Newcastle upon 
Tyne 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

United 
Kingdom 

 
United 

Kingdom 
 

ไทย 

2545 
 
 

2541 
 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

2 นางจันทิมา ซิมป์สัน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ 

Australian Catholic 
University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

ไทย 
ไทย 

2553 
 

2542 
2539 

8-12 8-12 

3 นายทศพล สรุนัคครินทร ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

ศศ.บ. 

Linguistics 
 
English Literature 
 
ภาษาอังกฤษ 

Australian National 
University 
Macquarie 
University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

Australia 
 

ไทย 

2556 
 

2550 
 

2548 

8-12 8-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

4 นางนรัสถ์  กานต์ประชา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาอังกฤษ 

Indiana University 
of Pennsylvania 
Indiana State 
University 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

USA 
 

USA 
 

ไทย 

2546 
 

2542 
 

2539 

8-12 8-12 

5 นางสาวพรวีร์ ทันนิเทศ อาจารย ์ Ph.D. 
 

อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

Education 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Southampton 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United 
Kingdom 

ไทย 
 

ไทย 

2554 
 

2541 
 

2538 

8-12 8-12 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 
        ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้
1* นางอุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D. 

 
 

M.A. 
 
 

อ.บ. 

Literature and Film 
 
 
Literature (Twentieth-
Century Studies) 
 
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Newcastle upon 
Tyne 
University of 
Newcastle upon 
Tyne 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

United 
Kingdom 

 
United 

Kingdom 
 

ไทย 

2545 
 
 

2541 
 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

2* นางจันทิมา ซิมป์สัน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ 

Australian Catholic 
University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

ไทย 
ไทย 

2553 
 

2542 
2539 

8-12 8-12 

3* นายทศพล สรุนัคครินทร ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

ศศ.บ. 

Linguistics 
 
English Literature 
 
ภาษาอังกฤษ 

Australian National 
University 
Macquarie 
University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

Australia 
 

ไทย 

2556 
 

2550 
 

2548 

8-12 8-12 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

4* นางนรัสถ์  กานต์ประชา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาอังกฤษ 

Indiana University 
of Pennsylvania 
Indiana State 
University 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

USA 
 

USA 
 

ไทย 

2546 
 

2542 
 

2539 

8-12 8-12 

5* นางสาวพรวีร์ ทันนิเทศ อาจารย ์ Ph.D. 
 

อ.ม. 
 

ศศ.บ. 

Education 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Southampton 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สหราช
อาณาจักร 

ไทย 
 

ไทย 

2554 
 

2541 
 

2538 

8-12 8-12 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารยผ์ู้สอน   
3.2.2.1. อาจารย์ผู้สอนชาวไทย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

        
1 นางอุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.A. 
 

อ.บ. 

Literature and Film 
Literature (Twentieth-
Century Studies) 
ภาษาอังกฤษ 

University of Newcastle upon Tyne 
University of Newcastle upon Tyne 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

United Kingdom 
United Kingdom  

 
ไทย 

2545 
2541 

 
2540 

2 นางจันทิมา ซิมป์สัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Education (TEFL) 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ 

Australian Catholic University 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
ไทย 
ไทย 

2553 
2542 
2539 

3 นายทศพล สรุนัคครินทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 

Linguistics 
English Literature 
ภาษาอังกฤษ 

Australian National University 
Macquarie University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
Australia 

ไทย 

2556 
2550 
2548 

4 นางนรัสถ์  กานต์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ. 

English (Rhetoric and 
Linguistics) 
English (Applied 
Linguistics) 
ภาษาอังกฤษ 

Indiana University of Pennsylvania 
 
Indiana State University 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 
 

USA 
 

ไทย 

2546 
 

2542 
 

2539 
5 นางสาวพรวีร์ ทันนิเทศ อาจารย ์ Ph.D. 

อ.ม. 
ศศ.บ. 

Education 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2554 
2541 
2538 
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3.2.2.2  อาจารยผ์ู้สอนชาวต่างชาติ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
        

1 Mr. Cole Mack Mayes อาจารย ์ B.A. 
 

B.S. 

Business 
Administration 
Electronic 
Technology 

University of Texas at Austin 
 
San Jacinto Community 
College 

USA 
 

USA 
 

2532 
 

2528 

2 Mr. Paul Brendan 
Watson 

อาจารย ์ M.Ed. 
Grad.Dip. 

Education 
Education 

Murdoch University 
Australian Catolic Univesity 

Australia 
Australia 

2555 
2531 

 
 3.2.4 อาจารย์พิเศษ   
  ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะบรรจุลง

ในวิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา และวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้
ความรู ้ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล รวมทั้งความรู้ด้านวรรณกรรมและการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความช านาญและความมั่นใจในการใช้ภาษาพร้อมที่จะท างาน
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มีประสบการณ์ของชีวิตการท างานอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความ
พร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคุณสมบัติจ าเป็นอื่นๆในโลกของการประกอบอาชีพ 

 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

            มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี้  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
2. ด้านความรู้  

                             2.1 มีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในระดับดีมาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

                             3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพ้ืนฐานความรู้ที่เรียน  
                             3.3 สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                             4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                             4.2  สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             5.1 สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีมาก 
 
  4.2  ช่วงเวลา  

        ภาคการศึกษาปลาย  ของชั้นปีที่ 4   
 

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
    1. ในกรณีรายวิชาสหกิจศึกษา นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนใน
การท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน  
    2. ในกรณีรายวิชาการฝึกงาน นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ และไม่ต่ ากว่า 
350 ชั่วโมง โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจหรือการฝึกงาน เพ่ือก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของ
นิสิตในความดูแลอย่างไรก็ตามตารางสหกิจหรือการฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของนิสิตที่สถานประกอบการ
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ต่างๆ เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศ 
ต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง 
(ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงานต่างประเทศ ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย) และ
เมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 
ก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ 
    3. ในกรณีการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ นิสิตต้องฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการไม่ต่ ากว่า 16สัปดาห์ หรือ 4 เดือน โดยสถาบันหรือสถานประกอบการในต่างประเทศที่นิสิตไป
ฝึกอบรมหรือฝึกงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ และเมื่อการ
ฝึกอบรมหรือฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ ก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ 
 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
การเขียนรายงานวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจและเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษจะบรรจุลงในรายวิชา 205424 

การเขียนรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆ ที่เรียน
มา เพ่ือท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ ภายใต้การก ากับ
ดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ประจ ารายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ก าหนดโดยภาควิชา    

 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     รายวิชาการเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ มีค าอธิบายรายวิชาดังนี้ 

     โครงสร้างและองค์ประกอบของรายงานการวิจัย ทักษะการเขียนเพ่ือวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัยจากปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาภาษาอังกฤษ โดยได้รับความเห็นชอบ
และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาการเขียนรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี้  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                             1.1 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
    1.2 มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ 
2. ด้านความรู้  

                             2.1 มีทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในระดับดีมาก 
                             2.2 มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และ/หรือ วรรณคดีอังกฤษ และ/หรือ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในระดับดี  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 

                             3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล และคิดแบบองค์รวม 
                             3.3 สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                             4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                             4.2  สามารถท างานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 
5.3 ช่วงเวลา 

  นิสิตต้องศึกษารายวิชาการเขียนรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาต้นของชั้นปี
ที่ 4 

5.4      จ านวนหน่วยกิต   
           จ านวน 3 หน่วยกิต  

    5.5  การเตรียมการ 
  ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียนรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษา
ต้น ของปีการศึกษาสุดท้าย นิสิตจะได้เรียนรายวิชาเอกบังคับมาแล้วครบทุกรายวิชา ซึ่งรวมถึงรายวิชาทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแปล รายวิชาภาษาศาสตร์ และรายวิชาวรรณคดี ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐาน
ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษที่จ าเพาะและจ าเป็น  ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2562 นี้ ได้สร้างรายวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น และรายวิชาแนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีภาษาอังกฤษขึ้นมาและบรรจุให้
เป็นรายวิชาเอกบังคับ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะด้านในภาษาอังกฤษ ได้แก่ด้าน
ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี ในการค้นคว้าวิจัยตามความสนใจของตนและตามกระแสสมัยของโลก เพ่ือ
เตรียมการให้นิสิตพร้อมที่จะพัฒนาหัวข้อวิจัยและเขียนงานวิจัยในรายวิชาการเขียนรายงานการวิจัย
ภาษาอังกฤษต่อไปในปีการศึกษาสุดท้าย  นอกจากนี้แล้ว ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนรายงาน
การวิจัยภาษาอังกฤษในปี 4  นิสิตจะได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกตามความถนัดและความสนใจของ
ตนไปแล้วอีก 3 รายวิชา ที่สามารถน าไปประกอบเป็นทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการค้นคว้าวิจัยต่อไป  
  ในส่วนของการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ทางภาควิชาจะให้นิสิตเสนอหัวข้อวิจัยที่ตนเอง
สนใจ หากหัวข้อวิจัยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์และวรรณคดีที่ต้องอาศัยอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะ
ด้านในการให้ค าปรึกษา ภาควิชาจะจัดประชุมอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและแบ่งหัวข้อวิจัยดังกล่าวให้แก่อาจารย์
ตามความถนัด และภาควิชาอาจก าหนดให้มีโครงการน าเสนอโครงร่างวิจัยเป็นรายบุคคลก่อนจะอนุมัติให้นิสิต
ด าเนินการท าวิจัย 
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          5.5      กระบวนการประเมินผล 
                         ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานการวิจัยจากปฏิบัติการวิจัยตลอดภาค
การศึกษา 
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หมวดที ่4  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ.1) ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มี
จิตสาธารณะในการน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม   

มีรายวิชาที่ส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพเช่น 
การฝึกงาน การฝึกงานและฝึกอบรม
ต่างประเทศ และสหกิจศึกษา เพ่ือฝึกให้นิสิตมี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
อย่างบรรลุวัตถุประสงค์   

- เปิดสอนรายวิชาที่พัฒนาทักษะภาษา ควบคู่
กับรายวิชาด้านวรรณคดีและวัฒนธรรม 
-  มี ร ายวิ ช า เ ลื อกด้ านภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่หลากหลายเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน 
- วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ  มีเจ้าของภาษา
เป็นผู้สอนหลัก 

3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดี
อังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปล
เป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบท ประเภท
ต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่
ใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน       

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการบูรณาการความรู้
ทางด้ านภาษาอังกฤษและศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

4. มีความสามารถคิดและวิเคราะห์  โครงสร้างและ
เนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภทของข้อมูล
ภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ    

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจาก
สื่อสังคมสมัยใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาและ
มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากสื่อประเภท
ต่างๆและน ามาเสนอหน้าชั้นเรียน 

5. มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานของตนเอง
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความ

ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตท างานเป็นทีมและมี
โอกาสศึกษาชุมชนหรือฝึกงานในพ้ืนที่ที่ ใช้
ภาษาอังกฤษ 
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คิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายใน
สถานที่ท างานและสังคม   
5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเพ่ือ
ประกอบอาชีพ 

มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น จัดเก็บ และ น าเสนองาน   

 
 

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมนิสิต 
สร้างนิสิตให้มีความกล้าหาญ ขยัน อดทน ซิอสัตย์ 
เสียสละ กตัญญูต่อแผ่นดิน 

บูรณาการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสร้าง
นิสิตมีความกล้าหาญ ขยัน อดทน ซิอสัตย์ เสียสละ 
กตัญญูต่อแผ่นดิน 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ) 
 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1  ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ   

 - ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชา ให้ผู้เรียนถือปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา และ/หรือ 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
กิจกรรม/ โครงงานที่สว่นหนึ่งได้มีการ
สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การรับผิดชอบและการเข้า
เรียนตรงเวลา และการไม่ทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่นและ/หรือ 
- วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางดา้น
คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของ
บุคคลตัวอย่างที่ใช้คุณธรรม จริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม
ทางวชิาการ การท าโครงงาน ทีใ่ช้
แนวคิด วิธีการทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ การมาเรียน ส่งงานตรงเวลา 
และไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานผู้อื่น  และ/หรือ 
- ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงงาน/การท างานเป็นกลุ่ม/การเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 
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2. ด้านความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา/มี
รสนิยมทางสุนทรียะทาง
ศิลปะและดนตรี  

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นด้าน
ภาษา/ วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 

ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 มีความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือ       
มีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก ท าให้รักโลก รัก
ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และ
สามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้
เข้ากับสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก  

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
บูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 
-บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ 
 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
และ/หรือ 
-ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบรายงานตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหล่งประสบการณ์
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ 
 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การ
ดูแลตนเอง และด ารงตนอย่าง
มีความสุข ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
3.1 รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย หรือ สามารถน า

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

- ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของ
นิสิต และ/หรือ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
ความรอบรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องไปใช้ให้เกิดการรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก ท าให้รักโลก 
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม 
และสามารถอยู่รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคน ทั้งนี้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก 

- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
- ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง
วิชาหรือต่อยอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ และ/หรือ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 
 

-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
ปากเปล่า  
- ประเมินกระบวนการท างานเป็นทีม
และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
รอบรู้ 
 
 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้ 
หรือสามาถเชื่อมโยงความรู้
แบบองค์รวมได้ และคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้และมี
ผลงานนวัตกรรม 
3.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ  

 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม มี
ความเป็นผู้น า และมีมนุษย
สัมพันธ์   
 
 

-ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 
-ผู้สอนมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เรียน และ/หรือ 
-ผู้สอนใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
และเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

-ประเมินจากพฤติกรรมหรือคุณภาพ
ผลงานของนิสิต และ/หรือ 
- ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
และวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพ่ือนโดย4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่

ต่างวัฒนธรรมได้ หรือ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ลุล่วง 
 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นท างาน
เป็นทีม 
-ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ให้เพ่ือนในกลุ่มประเมินพฤติกรรมการ
ท างาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิตและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินตนเอง  
 

 
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน  
 

-ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
-ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาใน
การพูดและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ 
-ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 

-ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
ผู้เรียน และ/หรือ 
-ประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียน การน าเสนอจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจากการ
สัมมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือจาก
การสัมมนา 
 
 

5.2 แสดงออกถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด 
และการเขียน หรือการ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาโท (ภาษาไทย) จาก มคอ. 1  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อการงาน 
และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ท าอย่าง
สม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพของชิ้นงานที่ท า และ
ความสม่ าเสมอในการส่งงาน 

1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย 
เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
 

ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบกติกาเก่ียวกับ
ระเบียบรายวิชาและการสอบ และให้
ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการเรียน และ
ความมีวินัย 

1.3 มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ทีค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และสังคมที่มีคุณธรรม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มหรือ
กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในงานหรือกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.4 ภูมิใจในภาษาไทย ความ
เป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย และชี้ให้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

ผู้สอนประเมินจากความถูกต้องของ
ภาษาไทยในงานที่มอบหมายและจาก
พฤติกรรมในห้องเรียน 

 
    2. ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ด้านภาษาและวัฒนธรรมในรายวิชา
ต่าง ๆ 

ผู้สอนวัดผลจากการทดสอบในรูปแบบ
ต่างๆ  

2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูร
ณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนฝึก
บูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 

2.3 มีความรู้และ
ความสามารถพัฒนาความรู้
ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
ให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และ
ประเมินค่า 

ผู้สอนมอบหมายงานที่เน้นให้ผู้เรียน
ฝึกการวิเคราะห์และประเมินค่า  

ประเมินจากงานที่ผู้เรียนน าเสนอ 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมในรูปแบบ
บทบาทสมมติหรือสถานการณ์
จ าลองในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ 

ประเมินจากการท ากิจกรรมของผู้เรียน 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม ประเมินจากผลงานหรือพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยใน
การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนมอบหมายงานและให้ผู้เรียน
น าเสนองาน  

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนน าเสนอ 

5.2 สามารถสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้นิสิตได้เรียนรู้
และมีโอกาสสื่อสารกับบุคคลใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ประเมินจากประสิทธิภาพของทักษะ
ภาษาท่ีผู้เรียนใช้สื่อสารในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

ประเมินจากคุณภาพของผลงาน 

 5.4 สามารถใช้เทคนิค
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติใน
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

ประเมินจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติในผลงานการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด     
1.1.2 สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ    
1.1.3 สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.1 ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบกติกาเก่ียวกับระเบียบรายวิชา และการสอบ และให้ผู้เรียนถือปฏิบัติ
ตลอดภาคการศึกษา 

     1.2.2 ผูส้อนมอบหมายงานให้ท าอย่างสม่ าเสมอ 
     1.2.3 ผูส้อนก ากับดูแลให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ 
     1.2.4 ผูส้อนมอบหมายงานกลุ่มหรือกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     1.3.1 ประเมินพฤติกรรมการเรียน และความมีวินัย 
     1.3.2 ประเมินคุณภาพของชิ้นงานที่ท า และความสม่ าเสมอในการส่งงาน 
     1.3.3 ตรวจสอบไม่ให้ผู้เรียนคัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่มีการอ้างอิง 
     1.3.4 ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1.1 สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ สรุป
ใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี ้เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common 
European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment 
(CEFR)      
2.1.2  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น การออกเสียง 
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์
ความหมายและที่มาของค าตามหลักวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายของวลีและประโยค ตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World 
Englishes)    
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2.1.3 สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง  และ 
บทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าใจความส าคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ    
2.1.4 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ 
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก (นว
นิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และค าปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ สละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.1 ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และ การเขียน 
2.2.2 ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การ
แปล และภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบต่างๆ  
     2.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 
     2.3.3 ประเมินผลจากการทดสอบในรูปแบบต่างๆ  
     2.3.4 ประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนิสิต 

     3. ด้านทักษะปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 

3.1.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ 
สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

      3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 
     3.2.1 ผูส้อนมอบหมายงานที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์วิชาการ
หรือวิชาชีพต่าง ๆ  
     3.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือต่อยอดความรู้ 
และเพ่ือผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักคัดสรรข้อมูล และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
     3.2.3 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้ความรู้ที่ผู้ เรียนได้เรียนไปในการ
แก้ปัญหาทางวิชาการหรือในการต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
     3.3.1 ประเมินจากงานที่ผู้เรียนน าเสนอ 
     3.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของผู้เรียน 
     3.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนและการน าเสนอผลงานของผู้เรียน 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้า
กับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม    
4.1.2 สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน ามาใช้ในการท างานของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ   

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.2.1 ผูส้อนมอบหมายงานกลุ่ม 
     4.2.2 ผูส้อนมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.3.1 ประเมินจากผลงานหรือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
     4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของผู้เรียน 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีมาก 
5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.2.1 สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถ
น าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี   
     5.2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy)    
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.3.1 ประเมินจากประสิทธิภาพของทักษะภาษาท่ีผู้เรียนใช้ 
     5.3.2 ประเมินจากคุณภาพของผลงาน 
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5.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)   
    5.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

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 

กลุ่มวิชาภาษา 

001201 ทักษะภาษาไทย            
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า            

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม            

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน               

001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต            

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล            

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก               

001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตท่ีมีความหมาย               
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ผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม            

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน            

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            
001233 ไทยกับประชาคมโลก            
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น            
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม            
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต            

001237 ทักษะชีวิต            

001238 การรู้เท่าทันสื่อ            

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก            
001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม            
001252 นเรศวรศึกษา            
001253 การเป็นผู้ประกอบการ            
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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 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน            
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ 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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (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-พูดภาษาจีนพื้นฐาน 1            
206315    ภาษาจีนพื้นฐาน 3            
206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4            
206322    การฟัง-พูดภาษาจีนพื้นฐาน 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               
208113  ศิลปะการเขียน               
208114 การสรุปความ                
208121 วรรณกรรมเอกของไทย                
208251  การอ่านเชิงวิจารณ ์               
208252  ปัญหาการใช้ภาษาไทย               

    (หมายเหตุ เป็นไปตาม 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            

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม            

218251  การเขียนภาษาพม่า 1            
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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            

219111  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1            

219131  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1             

กลุ่มภาษาเกาหลี 

221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                               

221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2                 

221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1                

221332   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2                

221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                     

221382   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 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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5.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มรายวิชาทักษะฟัง-พูด              

205111 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ              

205212 การสนทนาและการอภิปราย              

205313 การพูดในท่ีชุมชนและการน าเสนอ              
กลุ่มรายวิชาอ่าน-เขียน              
205121 การอ่านเชิงสารคดี              
205122 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ              

205223 การเขียนเรียงความ              

205324 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์              
205325 การเขียนเชิงโน้มน้าวและโต้แย้ง              

205426 การเขียนรายงานการวิจัย              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มรายวิชาภาษาศาสตร์              
205131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              
205232 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบิ้องต้น              
205233 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ              
205334 วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ              
205435 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น               

กลุ่มรายวิชาวรรณคดี              
205141 เทวต านานกรีกและโรมัน              
205242 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น              
205243 วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษเบื้องต้น              
205344 วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษเบื้องต้น              
205345 แนวโน้มและประเด็นในวรรณคดีอังกฤษ              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาการแปล              
205251 การแปลเบื้องต้น              

205252 การแปลอังกฤษ-ไทย              

205353 การแปลไทย-อังกฤษ              

205454 การแปลขั้นสูง              

กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา              
205496 การฝึกงาน              

205497 สหกิจศึกษา              

205498 การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
 

             

กลุ่มวิชาเอกเลือก              
205427 การเขียนเชิงสร้างสรรค์              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
205346 เรื่องสั้นสมัยใหม่              
205447 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน              
205448 บทละครอังกฤษและอเมริกัน              
205455 การแปลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ              

205456 การแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

205457 การแปลทางธุรกิจและสื่อสารมวลชน              

205361 ภาษาอังกฤษธุรกิจ              

205371 ภาษาอังกฤษ สังคม และวัฒนธรรม              

205381 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเท่ียว              

205382 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโรงแรม              

205383 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน              

205484 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
205485 ภาษาอังกฤษส าหรับส่ือสารมวลชน              

กลุ่มวิชาโท              
205111 การอ่านเบื้องต้น              
205121 การเขียนเบื้องต้น              

205122 การเขียนย่อหน้า              

205131 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น              

205141 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ              
205232 การสนทนาภาษาอังกฤษ              
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 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
 เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559”    
          
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ 

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

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในแต่
ละภาคการศึกษา 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก 

- รายวิชาใดท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อคณะเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้น 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ  
 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตาม  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559   
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
            (1) จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 
            (2) จัดพ่ีเลี้ยงโดยเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการสอนและการท า
วิจัย เพ่ือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่และช่วยสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
                               ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ภาควิชา ที่จัดเป็นประจ าทุกปี เช่น โครงการการวัดผลและประเมินผล โครงการการจัดท า e-Learning โครงการ
พัฒนาทักษะการสอน  โครงการ KM เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  (1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
  (2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ
งานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
  (3)  สนับสนุนให้ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูน
ความช านาญในอาชีพของการเป็นครูผู้สอน 
  (4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางวิชาการ 
  (5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(6)       สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการได้  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ในการ

ก ากับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
1.1 ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ 

1.2 ก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.2.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้มีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.3.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.3.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.4 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

1.5 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
หรือทุกรอบ 5 ปี 

2. บณัฑิต 
 คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการส ารวจความ
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ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง
การศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน าไปใช้ในการวาง
แผนการรับนิสิต 
 
3. นิสิต 
    3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           3.1.1 การรับนิสิต 
                    การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาควิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี มีส่วนร่วมในการพิจารณาคุณสมบัติและร่วมสัมภาษณ์นิสิตใหม่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559   

           3.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                     คณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเตรียมความ

พร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มหาวิทยาลัย คณะและภาควิชาจดัให้ รวมทั้งการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ ภาควิชายัง
จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่  1 มีความพร้อมในการศึกษา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกและปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
           3.2.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษา และทักษะชีวิต และเปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
           3.2.2 จัดให้มีการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การจัดโครงการ
ค่ายภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการรายวิชาที่เปิดสอนเข้ากับกิจกรรมค่าย เพ่ือให้ภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และเป็นการบูรณาการสรรพวิชาเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
           3.3.3 จัดให้นิสิตมปีระสบการณ์การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาจากการท างานจริง ในรายวิชาการ
ฝึกงาน สหกิจศึกษา การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 
           3.2.4 พัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
                    - ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เห็นสมควร ทั้งนี้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบ 3R และ 7C 
       3R ได้แก่  

 Reading (อ่านออก),  

 (W)Riting (เขียนได้)  

 (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
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       7C ได้แก่  

 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา) 

 Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) 

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

 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 

 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิจัย  

                    - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 
    3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
            - คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา เพ่ือก ากับดูแลอัตราการคงอยู่และ
การส าเร็จการศึกษาของนิสิต   
 - คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของนิสิต ได้แก่ ความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารหลักสูตรต่อไป 
 - คณะกรรมการหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต (หากมี) และรายงานต่อภาควิชาทุกภาคเรียน  
 
4. คณาจารย์ 
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
           4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     หลักสูตร มีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหารหลักสูตร 
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   โดยมีระบบและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
   1. ภาควิชาพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแจ้งให้แก่คณะฯ ทราบ 
   2. คณะฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งไปยังกอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คณะเสนอ และเม่ือเห็นชอบ จึงส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเม่ือ
พิจารณาเห็นชอบ จึงจัดส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป 
            ในกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาจะด าเนินการ
ปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ทราบเรื่องกฎระเบียบต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
 
 4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
 ระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษใช้การวางแผน
อัตราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและที่จะเปิดในอนาคต นอกจากนี้ ใน
ระดับคณะฯ มีการวางแผนอัตราก าลังและร่วมบริหารบุคลากรกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดให้การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของภาระงานซึ่งปรากฏอยู่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจ าปี   
 
  4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนา
ความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คนละ 10,000 บาทต่อปี เพ่ือใช้ในการร่วมประชุม สัมมนา อบรม หลังจากเข้าร่วม
อาจารย์จะต้องระบุในแบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการค านวณภาระ
งานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบในส่วนของการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยจากเงิน
รายได้ที่จัดสรรมาจากแต่ละคณะเพ่ือให้อาจารย์ท าวิจัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุน
ในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัด
กิจกรรมต่างๆแก่อาจารย์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนอีกด้วย 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารหลักสูตรใน 
2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา 

ระดับหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบหลักสูตร) 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ ภายใต้

กรอบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2  โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร) 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการก ากับดูแลการใช้หลักสูตร การวางระบบผู้สอน การ

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน และการจัดเอกสาร มคอ. ตามปฏิทินแผนงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
- คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

และประชุมจัดผู้สอน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ตามที่ระบุในเกณฑ์
การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และก าหนดผู้สอนตามสาขาวิชาที่จบ
และประสบการณ์งานวิจัย 

- คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งภาระการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ และก าหนดให้
ผู้สอนจัดท า มคอ. 3  และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและ
ความทันสมัยของสาระรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยเน้นย้ า
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา มคอ.5 จากภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาก่อนหน้าด้วย และ 
หากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะใดๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและพิจารณา
ปรับปรุง มคอ.3 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องมีการประชุมพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาค
เรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสาร มคอ.3 
ให้แก่ภาควิชา และคณะฯ ได้ทันตามก าหนดเวลา 

- คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธิ์และแจ้งให้แก่อาจารย์
ผู้สอนทราบ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 

2. ในระหว่างภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
- คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่องทางการสอบถามหรือ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- คณะกรรมการหลักสูตรจัดการประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารหลักสูตร 
- คณะกรรมการหลักสูตรจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยอิงถึง

ตัวชี้วัดที่ระบุใน มคอ.1 และ มคอ.2 
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3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
- อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) พร้อมเสนอ

แผนการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพ่ือใช้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาต่อไป 

- คณะกรรมการหลักสูตรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของภาค
การศึกษา และจัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแจ้งให้แก่
อาจารย์ผู้สอน ภาควิชา และคณะทราบ 

- คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา 
(มคอ.7) เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา และใช้ข้อมูล
เพ่ือการวางแผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผล  
และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง 
เสนอต่อคณบดี  

4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
- คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าปีการศึกษา (มคอ.7) 

เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา และใช้ข้อมูลเพื่อการ
วางแผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผล  และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง เสนอต่อ
คณบดี  

- จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง 

- จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และท ารายงานสรุปส่ง
ให้แก่คณะรับทราบต่อไป 

    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
          5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

                    - ในรายวิชาบังคับ การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน โดยพิจารณาประกอบกับผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชานั้นๆ   
          - ในรายวิชาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ พิจารณามอบหมายผู้สอนที่เป็นเจ้าของ
ภาษาให้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาและสอนนิสิตเอกภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
                    - ในรายวิชาเลือก จะท าการส ารวจรายวิชาที่นิสิตต้องการเรียน และพิจารณาเปิด
รายวิชาที่มีนิสิตต้องการเรียน และมีผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรง 
5.2.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
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                    - มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
                    - มีการพัฒนา / ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา 

            5.2.4 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ความเก่ียวข้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

                    - ผลิตบัณฑิตที่มีคามรู้ความสามารถและทักษะ มีความเป็นผู้น า แข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
                    - บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
                    - เน้นการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึง
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ในการ
เข้าร่วมและด าเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
                    - มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นิสิตใน
การเรียนรายวิชาต่างๆ 

    5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
          5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังที่แต่ละรายวิชาระบุไว้ใน มคอ. 3          
          5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

                1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                        - ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต 
                        - ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 
                    2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                         - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา 
                         - ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 
                         - ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
                     3) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
                         - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา 
                         - ประเมินจากการอภิปรายประเด็นเฉพาะในชั้นเรียน 
                         - ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 
                         - ประเมินจากรายงานการวิจัย 
                     4) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                         - สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และในการท างานกลุ่ม 
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                     5) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         - ประเมินทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การ
อภิปรายประเด็นเฉพาะ การท ารายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และผ่านการทดสอบทั้ง
ข้อเขียนและปฏิบัติ 

          5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
                   การประเมินคุณาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  และหลักสูตรยังได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษใน
ทุกๆ ภาคการศึกษา และก าหนดให้นิสิตทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก่อนจะส าเร็จ
การศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
   6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในหน่วยงาน (กลไก) สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่างๆ ได้แก่ 

- ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บริการข้อมูลในทุกสาขาวิชาในรูปแบบหนังสือ  นิตยสาร  
วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อออนไลน์  ฐานข้อมูล  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ  โดยมีหนังสือภาษาไทยทั้งหมด 56,393 รายการ (155,691 เล่ม) และหนังสือภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 17,942 รายการ (43,788 เล่ม)  ในจ านวนดังกล่าวเป็นหนังสือในหมวดภาษาและวรรณคดี  ภาษาไทย
จ านวน 7,436 รายการ (22,015 เล่ม)  และภาษาอังกฤษ จ านวน  2,582 รายการ (6,586 เล่ม) 

- สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ให้บริการต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาช่วย
ตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ และการจัดสอบภาษาอังกฤษ 

- กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- อาคารเรียนรวม QS และ ปราบไตรจักร  ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก พร้อมอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 
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 ระดับคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือสิ่งพิมพ์  โดยมีกลไกในการด าเนินงานคือ หน่วยงานและ
ภาควิชาต่างๆ ของคณะโดยสามารถจะอธิบายระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ทุกปีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการส ารวจความ พึง
พอใจประจ าปีของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เช่น 
ห้องเรียน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  ดังนั้น 
จึงเป็นโอกาสที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยการส ารวจนี้ ผลของ
การส ารวจ จะถูกน าเข้าการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีการหาแนวทางการปรับปรุงให้ ดีขึ้น 
ต่อไป    
 2. วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
 คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุใช้สอยสิ้นเปลืองโดยมีหน่วยพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อและ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ เรียนการสอน และ การปฏิบัติงานให้ตามความต้องการของอาจารย์     
 3. หนังสือและสิ่งพิมพ์  
 คณะฯจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์ส าหรับแต่ละหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี   
 ระดับหลักสูตร 

เมื่อหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแล้ว หลักสูตรจะเปิดโอกาสให้อาจารย์
และนิสิตได้น าเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการในงบประมาณท่ีได้รับ  โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะมีการ
ประเมินความเหมาะสมในการจัดซื้อต่อไป  นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสามารถเสนอชื่อหนังสือที่สนใจ ในงาน 
NU Book Fair และเสนอชื่อได้ตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ด าเนินการซื้อต่อไป ทั้งนี้เมื่อมีวารสารหรือหนังสือใหม่ๆ ห้องอ่านหนังสือประจ าคณะฯ จะรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ในภาควิชาต่อไป 
 
   6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
          มหาวิทยาลัยมีสถานที่และสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนิสิตในปริมาณที่เพียงพอต่อ
จ านวนนิสิตในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ มีส านักหอสมุดที่มีหนังสือ ต ารา วารสารทาง
วิชาการ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก (รายละเอียดดังข้อ 6.1)   และมีสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้บริการสื่อทาง
ภาษา การสอนภาษาเพ่ิมเติม การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และการตรวจแก้ไขงานภาษาอังกฤษ  
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดหาทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ภาษาเพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง เช่น สื่อ



142 

 

 

 

มัลติมีเดียและหนังสือ ต าราต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในห้องอ่านหนังสือ คริสโตเฟอร์ แอล 
คอนลี่ 
 
   6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
          คณะมนุษยศาสตร์ มีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่นิสิตและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการรายงานผลของการในการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป    
 
7. การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
   7.1 ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 
        การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม มคอ. 1 ดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

7.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

7.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ.1) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
7.1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน   60 วัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา 

X X X X X 

7.1.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

 
≥25 

7.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

7.1.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X 

7.1.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

7.1.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

7.1.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

7.1.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

7.1.13 ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ปี สุ ดท้ า ย ขอ งนั ก ศึ กษ าต้ อ ง ไ ม่ ต่ า ก ว่ า
มาตรฐ านสากลของระดั บปริ ญญา ตรี
เทียบเท่าระดับ B1 ตามมาตรฐานสากล 
CEFR 

   X X 

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
          เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้
รับรองว่าหลักสูตรมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้
ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
   7.2 ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน

ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ปีการศึกษา 

2565 
ปีการศึกษา 

2566 
7.2.1 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ ไ ด้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.2 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้านความรู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.3 ร้อยละของผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้ า น ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า ที่ ไ ด้

70  75 80 85 90 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 
2565 

ปีการศึกษา 
2566 

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5 

7.2.4 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.5 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.6 ร้อยละของนิสิต 4 ชั้นปีที่มี
คะแนนสอบ CEPT ในระดับ B2 

30 35 40 45 50 

 
   7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย  
          หลักสูตรต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากร

จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

45 50 55 60  

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   80  

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   85  

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 

    85 
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ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2562 2563 2564 2565 2566 
5 นิสิต/บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
    อย่างน้อย 

1 คน 
6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการศาสตร์ 
 40 50 60  

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

   10  

8 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี    อย่างน้อย 
1 รายการ 

 

9 จ านวน start-up/ entrepreneurship      อย่างน้อย  
1 รายการ 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน 
สถานประกอบการในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

   อย่างน้อย 
1 แห่ง 

 

11 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

    อย่างน้อย 
1 พ้ืนที่ 

 
ค านิยาม 
พ้ืนที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  
นวัตกรรม หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่เพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ท่ีต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งท่ีตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาก็จะค้นหา
หนทางเพื่อให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามทีต่ั้งใจ   
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
                         - การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
                         - การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยอาจารย์ผู้สอน
และผู้บริหารภาควิชา 
                         - ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต ผ่านพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล
การสอบ 
    1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                         - การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา 
                         - การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1  กลยุทธ์การประเมิน 
                         มีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง  ซึ่งจะต้อง
วางแผนล่วงหน้าและระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความ
รับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรม  ส่วนการประเมินผล
หลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เช่น การประเมิน
ข้อสอบ กิจกรรมการเรียนการสอนและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการประเมินของนิสิตชั้นปีสุดท้ายและผู้จ้าง
งาน เป็นต้น  
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
            การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 
             จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา จะท าให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีท่ีพบปัญหาสามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะนับว่าเป็นการ
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ปรับปรุงย่อยที่สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะด าเนินการทุกๆ 5 ปี  
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของสังคม 
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'IIIth 29 1'U1Lil'Vi1:M1Umj3J1'U11l1'l!Ylft1flfli

5.:Ju,ii~11'U1Jfre) 1 ~~~~~ t,xi'J "~1£J1~1V11.:1~1tifll~lm~~{.nl~1e)~ntl~ ,x.:lVltl~~LL"~fll~l"l~~i
~ I~ I 11.o=::i ~ ~ I ~ ~ .._.... ::: ., IJ

'I.h~~n~" U,\J1f1fl'"lltJf')1<jtJfl11LLVml£J1~1111'l;1"1§,!\J1~'lh~~flJlelelmUtielfl 1 'i1V1'Ul l't,:jtiti~~"!lm§,!tielt'VI

'VIan~j;l~.,i1~l'irul
"

1) ~~tJ L~tJ~.Qel'VI11ti~1£J1~lfl1~lmi."f\J1ifll~1e).:Jntl~L ;j'a.:J9Iti L~V1ti'Ufl1<j'l11m1tJiVll,:j1i'1tifl1~11'l1§,!lJIi

L';ti fl111J~Vl1,:j ~ lti~Vll'll§,! lJIi fl111J~V11.!J~lti1~1Vn mi 'VI~elfl111J~V11-3~1ti 11 fl V~lIiti Ii 111'l!j''U100ti 'U
" " "

foreign/second language learning and teaching l~mh-3h 'VI~€l€l1~~~i'Jfl1'iL~1JL~lIL.Qa'VI1'Vl1~~1ti SLA

(Second Language Acquisition), Language and Assessment or Language and Technology L.,)11tl LTlal,x

Ln~fll~"!la.:Jfll~11'l1~lJIftJ'i~~fllJl''U~1£J1~lfll~1''1§'!~ifll~le-3nq~Lda.:J91ti u,,,~

2) L~lJ11V1"(jl Introduction to Sociolinguistics ~~fi)a'UflqllL.Qa'VI1v1al~CYVll.:J~ltifll~11'l1§,!lJIf~.:JfllJ

L';ti Language and Culture, Language Change or WorLd Englishes lV1mi!a'VI1~-3fl~111~~flfl~1111lti).Jf18 1
I .,

L~tiflti

\1U1 30-31 1ttJ1Lanlflvn
11tPl"(jl1ti'VItJ1fldi'J,)lV11l1'V11.:Jli'ltiI11~1f'11§,!IJI{LYi£J.(I)lV11l1L~£J1(English Language, Society and

Culture) ~\I~a11fielti,,)1.:J-;jltiflL~m Vi £J'Uti'U11£J11l11timilJ1'i)rufl~· 1~1 LLtJ" LL"~1~1LilY-41~81;j~ ~.:J,r'U~.:J"!la,

L§,!tial,x'VI~n§'!\J1).,v.~l'irul L~lJL~1I,)1£J1"111Vll\1~1t1fll~lm"'\J1f L-dti Introduction to Discourse Analysis or
"

Introduction to Pragmatics ~.:JLtJti·n£J1"111Laanm~\JmLti~\h11ttil.lfltl 1

... ~..,., ':I .,
4. fI,)13Jf'I"L'IIIULna'lfl'ULL~Un1~"m:t1"v.:t'lllan'~fI~

11EJ1"!llfll~la.:Jnq~L:a~1~1fl1'i ~-!lLL'U~'l111~\~£JulU.fllf1fl1');tm~1t1alu "!ltl.:l~'Uuv1 2 'lll~:;~nt:Jl£J

1111ti.flll'1m'iPln~n~'ULL 'VI'ULt1tl\l~lm iJ'U1~11'U'VIlJ1~Plm~nvt11 tlLLa~L;j'tl'VI1\h~~i'J f'l11lJiu.ijt)'U,j'elEJ fl11'nEJ1'tll

~'U' b';'U ni':i§'!ti'Vl'U1LLatnl':iaiitl':i1£J

~elfll~la.:Jnt')~"!lel.(l'ilU1'!fTJ':i1run11lJ~mJu.n1fl1~1e),:mt')~L-da.:J~'U 'W~n;;~'1

... ",~~,j ... .,
5. ft1'1JfI"L"'ULna1fl\JLUil'lll1~'tl1~''UiI.:t'lllafl@''~

'IIIth 64

'WV'I'U~tl1'll1il1'I!J18~flt')~tl.:J'ilV1~1 ni1L1iVti,)lU.:Jl'Un111..ijt:)

".1 .. .r ....,u, 65 205 435 .n'~fl1a"'j"U~::~flflL1Jil.:t"U

senn 1,xi'Jn11t.1-rU Course description 1'Ur:l1'U"lJe~".fll'l!}lm?ilP1i~1P11'V1£J1fll'I!Jll'll§'!\JIi"'.:JfltJ .fll'I!Jl

~"~1~tili'j,)lJ 'Ul'Ul.n1~1e)-!lnq~1an" 1,xLtJ'U~1mh~~11lJi'VI1~.fl1~11'l1"'\J1i~1U~'U vtt~iim')..ij~m'jb~mJfl11

?itluL'U'VI"'n§'!\JI1j LOthJ1"'l1111~'Vl1\1~lU~'Vl1'l1§'!\J1itl11lJ~'Vll~li'lu1~1~ln'; 'VI~afl11:U~Vll.:lli'lu11n£JalJ'tH'UG ~-!I" " . ~ . ~
'l11lJltJ-rul.uti'UtiUni'iL~£J'Un1'j~tlti.fll~1';l\1tJ,)~L'VI1'l rrrrutla LL"~m1~tJ"'11

'IIIU,66



Sf_' ~ CII !S
~"U'nIA1afl'$1;)1'nJ "'.1'1111W lt11'U"Ufi

il1ft~'!f11l1'l!t1 f"l.I~flftUA1fl";'h::tln.t •

1. ~1111flf\LlhJL~tl1riutI-i'U'Y1't1iJ.:I"'in~'"

L~1I1t~1I~ LL~l ~fiJl111ae ~ f"l~eJ~"UeJ-1tJ-r'!fqJ1'tJeJ~~'"n~~' n\JtJ~'!lqJ1"UeJ~1I~11Vlm'" a

qa'" ""u ~ .,2. fl1111f1flLl>'I'ULntl1nU1"'l ,~a.:lfl'UiHltftn\1'"

.atli\l Ln~~tI mlF''VItJYiHl 'ULL~'Um'j\J~\J'tJ 'S.:j~~n~~'S~1111CH)lIh 1~L \JlJ'Stlli'j'SlI-tl~L ~'U1~vf'l1'Sijm'j'S~u
., "\I V ,

..... ..,.,~ Sf ....

3. fl1111f1"L'M'ULntl1nU ~ft1~a'1 ~\1im\1'"
iiif1LL~~ ~t1 ii'S1 Ul'!f1v1"'G'l1m''!G'l1U ii ms ~ n.:J 1'UlutJ~f1';h u ;rm;\Iin~~ tiL\Arn 'Sfh~1J fl1I1f1'jfjj1'U~G'lm'j• • •

... ., ..,., ~ .,
4. fl1111f1f1L"'1JLmJ1nULL~Un1"tn'l!t1"UiJ~,..ftn~'"

LLtJ'Um'SP1m~n '\i1'1J11JWU':l£Jnflv1,rf);lm~nG'l\ll 'ULL~;;'ltLnsu f11111S1n~1u"UtJ\l1'!f1v1ij~~;;tI.:j;;'l~Vl:; LijS'U

L~S'U&\lLLtJiU~1-4 alit "'f1~1I~;;'l .atli~Lnflfitil 'ULL~"'~'S1Ul'!f1,i'U~1111'S{I'U'l'S"'1~m.h::~\lR'VtI\I~~naf1'S 1~~~,:j
" . . , • \I

"'~tI'W

... .,..,.,.8 ... ..,
5. fl1111f1flL'MULntl1nULUiJ'M1'1t11'tf1'UiJ"l>'Ian\'!",

",~ n a\J1'jii'S1f.J1'l1Tvi"'G'l1n"'G'l1U i1£)~\1 LnflfltJii~~'€l'UVlf)'S1f.J1"l11v1,:;u 1'UVI~n'fffl".i~~tJ11l
'U 'V 1 ",.
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tft1'~1~2 Lmou LiiOU11t11'U1tU'M~n~""d;hn.Jfl1iftft,Uw41" ft1'J11'U1111't!YleT.:mq~~n~"·n"SJ 'W.fl.2561 ,)1.1

'Min\1tft,filfttlfl1t1ti1'iuw41" t11'J11"1f11't!Ylii'~ncrtt ..,ern\1f1'it1i'utl1-4'Vut 2562

'M1J'1F1'51t1~'!I1ii1mn,t')ltl(t1itJtll~ "".A.2560)
r:---,"""",,,-"""'C7

1. nq2J1'U11l1'1!Yl'WuOEln'h ~'1\111.112 \nhv""
001201 Yi'n'lft:Zl1'1!Yl'~tJ 3(2-2-5)

Thai Language Skills
~ .rm'lfiCl~nq~'I.I!l'IJ001211 3(2-2-5)

Fundamental English

001212 ~1'1fia~oq~~N'lJ1

Developmental English

001213 m'lfi!i~nq~~il~i~101'i
English forAcademlc Purposes

'Iftl'''l.~i~.,iiiln\•.,,ji~'lIl,1'bNo8n11~'N,)\I 30 \nhunt!

,h'M\ltll tmlil"~~tJu"1IJntjIJ1'!11"'uit) ltl;}
1. m!2Ji'tl1n1'1!Yl 'WUiltlfl11 '1'1n\1 12 mhviifl
001201 Yi'm~l~m'lfil~v 3(2-2-5)

Thai Language Skills
~ .r'm'lfie~n'1~U!1'U001211 3(2-2-5)

Fundamental English

3(2-2-5) 001212 1l1~1t1~n'1~~9IJ'U1 3(2-2-5)

Developmental English

2. naIJ1'U1W'IftI1'I1t1l11{'WUilvn;1 ;l1U'1U 6 \ni'1Vflllltil0. .
Liiiln;l1n'i101'111"'~fiilltld
001221 "'')'j''''I.ILYll'lt'l,)fl1ll4L~an1'j;!n~lfitif"l1 3(2-2-5)

Information Science for Study and Research

001222

001224

001225

001226

001227

001228

Music Studies in Thai Culture

1'111lJ~'!Jn\N1'IJl)iiiLsn 3(2-2-5)

Happiness with Hobbies

wu u "1 ". sa .I.. ()~~om~tJ~ ~'I1I~~ati 'tI1P1~lJI'I111Jm.l1a3 2-2-5

Know Yourself, Understand Others,

001229

3(2-2-5)

English for Academic Purposes

2. nqSl1't1'1:U'4'1ft1A1ft"{blUilon;1 ;1'1\1')\16 'M,i1vnlllt"fJ
~i)n~1n'51f11~1Mtii)1m1
001221 ~1'j~ti~~t'lt'I'l~PI~L~Cltl1'i;tn~1~'UfI'1,) 3(2-2-5)

Information Science for Study and Research

001228

001229

m~1 ';~fllJLL":rlNtili'j11l 3{2-2-5)

Language, Society and Culture

iilfltlt l'U~IJl,h~,j,),l'IJ 3(2-2-5)

Arts in Daily Life

f1111J1{J1ni1u~1'!Je.nl1" 3(2-2-5)

Life Privacy

:S~'9iPll1Jql'l~~~fl 3(2-2-5)

Ways of Living in the Digital Age

fttillITIrul'l~;to~ 3(2-2-5) fI'IL~lJ

Music Studies in Thai Culture

l'l1'llJ~'!Jn'U~1'IJa;i~10 3(2-2-5)

Happiness with Hobbies
"" ., "'~... __ ..I.. ()~'\lnllmm L'II1~~~tl1J1I1I1Wl1Jfl111J'MlJ'ltJ3 2-2-5

Know Yourself, Understand Others,

m~1 ';~l'IlJLLfl~1N'lJ61'jlJ 3(2-2-5) 001222

Language, Society and Culture

ii\fltl~ltiili"tl~t,j11'U 3{2-2-5) 001224

Arts in Daily Life

1'111lJ~~ti~''IJ;r''IJe~.;n" 3(2-2-5) 001225

Life Privacy

1~;n91'ti~l'Iii~"fl 3(2-2-5) 001226

Ways of Living in the Digital Age

fltiPlrlru l'l~;{fl~1 3(2-2-5) 001227

Meaningful Life Meaningful Life

001241 ftU,,~,,~1'1.1lJlnl'IJ~lJltl'it~11ti 3(2-2-5) 001241 "'IJ"~lJltluPinluil1"tl'j~~11'U 3(2-2-5)

Western Music in Daily Life Western Music in Daily Life

001242 tl1'~~fI~;)'Ii1;1'1ft11fiLLfl::'lJ1I'ln'i'jlJ 3(2-2-5) 001242 011fjf1~;)~",i1'1ft'l'jfiLLfl::'lJ1Plm'j1J 3(2-2-5)

Creative Thinking and Innovation Creative Thinking and Innovation



3. nqll'S'lI1ft~"1If11a"i WU8Vn;1 '1U1U 6 mhvn"
1,,0Lftilmnnmli1l1ft-1ftoltld

00 1231 \Ji''lIqpm'llL~e1a'nElliitJ~t\j;n(lltl~~~1'ltl 3(2-2-5)

Philosophy of Life for Sufficient living.. ... -.~00 1232 n~'MlJ1frnu.!11JL'ntlflCUIl1l1V'lPl

Fundamental Laws for Quality of Life

001233 1~vnu\J~~'lI1fllJ1nn

Thai State and the World Community

00 1234 e1'itJ1:i'i'ilJu.n~JJiHl'll'll1V1tl'la1J

Civilization and Local Wisdom

001235 m~Ujtloil LrI'i't;.!n" u.a~';~l'IlJ

Politics, Economy and Society

001236 01'i~"fl1~m~IIi"lLil1J;j11'1

Living Management

001237 .,rn~;jll11

Ufe Skills

001238 m'iaL"h.,rtl~tl

Media Literacy

001239 fI1'l~~'1hn\Jfl'l1lJi'n

Leadership and Compassion

00 1251 na1''IIn~lJu.~~f11·n'h~11JLU1J~lJ

Group Dynamics and Teamwork

001252 tlL'iI'l'l'iiiln't;1

Naresuan Studies

001253 n1'iLU'IJ~\J~~ntl'Ufl1'i

Entrepreneurship

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3. ntj1.l'i"1i~fI"fl1""; wU8oni1 i1U1U 6 mhon"
lfltl Lftiln;)1n'ntli'll1ft-1l1ieltl;i

001231 \Ji''Ilqj1~''L~i)1iinm;;tJ~tm1f1t1~t'~11'u 3(2-2-5) 1-

Philosophy of Life for Sufficient living.. ... -.~001232 n!)l'Ill1v'nu,!1'IJL'Wtl"lNfl1l1V'l'll

Fundamental Laws for Quality of Life

001233 1~vnu\J'i~'lI11'111lan

Thai State and the World Community

001234 (mVllmJLLft~lJii\l'll'll1"tJ~5t1

Civilization and Local Wisdom

Politics, Economy and Society

3(2-2-5) 001236 tn'iiflf11"jfl1"j';1Liluml'l

3(2-2-5) 001237 .,rn~::;j1Pl
Living Mana~ment

Life Skills

3(2-2-5) 001238 tn"jaL"h.,r'U~i)
Media Literacy

Leadership and Compassion

3(2-2-5) 001251 'n~1"milll.lt'tt'fl1~';1n'ULU1JVilJ

Group Dynamics and Teamwork

3(2-2-5) 001252 tlL'iI'l'l'iiiln1;1

Naresuan Studies

3(2-2-5) 001253 m"jLthJ~\J"it'n£lUfl1"j

4, miJJi"11"'El1f11it..4W1t'ftNflf'I"lilfli 'WUilEln'j,

;;1lJ1U 6 ""hEln.. lflElLaan~1n11fJi"'1ft~fiil\uO

001271 lJ'l1:ltinU~'1LL'lflatJlJ 3(2-2-5)

Man and the Environment
... ~ r, .6

001272 "tJlJYt1L"Cl"ja17atll~I'I'!JtlYtlJ!1U

Introduction to Computer Information

Science

001273 RW91I'1Ti'l1II1u;,,:aa9iltlmPl\J,:~hl'U
Mathematics and Statistics in Everyday life

001274 a1LLftt'a1'iLRiil'U;i1~n.l'i~;i11'u

DruSsand Chemicals in Daily Life

001275 a1~1"jLLft:1a;i1~

Food and Life Style

001276 nam1JUn:lYlI'l1'U1~mna,,'l
Ener~ and Technology Around Us

001277 'Wq~n'i'illll~~e

Human Behavior

001278 mIllU~:~'!Jfi1'n
Life and Health

001279 1~tJ1f'11aftillJi1I11\J"j:i11lJ

Science in Everyday Life

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3{2-2-S)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

Entrepreneurship

4. mi2Ji"'1:;Yltl1f11ftfl;Uil~ftNflftlafli 'WU8t1nTl

'1U1U 6 mhtlnfl t"tlLftUml1n11t1:'J.,.1ft"fiB\t.ld

001271 1J'l~anU~~I.l'lflatJ2J

Man and the Environment

001272 I'Ifl2JYhlllltliL"l1"j"tllYlf'li'Ui{lJ!1t1

Introduction to Computer Information

Science

001273 I'Iw"1'I1a'lliu~~ai:imm9l\J"jt"lhi'U

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

Mathematics and Statistics in Everyday life

001274 a1l.la:a1'ill'lmlJfilll\J'jt''ih11J 3(2-2-5)

Drugs and Chemicals in Daily Ufe

001275 fl1~1"iUa:~a~1II

Food and Ufe Style

(')()1276 Yta~~1'IJLLat'l~fl1'Ulamnll;r1

Enef!:Yand Technotogy Around Us

001277 Ytq~n'l''j1J1I'4~6

Human Behavior

001278 ~IIIUt't:~'!Jfi1'W

Life and Health

001279 1'V1V1f'11e1P1iltlmfl\J"j~,hrlJ
Science in Everyday Life

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

.,.",~~,~ .. ~



5. nq2li"''''''U1:UtI (u~"u\sluu'Mu'ltlntll) ~'U1U 1 5.mj,n,,1"ft1U1:UV (u~"ubJUU'M'hvn") ~1U'l\I1

""hvn" 'MU1vntll
001281 ;hil1LLatfl1'H)~mi1a~fl1~ 1(0-2-1) 001281 n~1LLatn1'8nnn1~~n1~ 1(0-2-1) f'I~~;;21

Sports and Exercises Sports and Exercises

2.2 1~1LLtlU 15 'Mu"lvnfl 2.11'U1unll 15 'Mti111nfl
205111 01'~1\J~i5ij~M\J 3(3-0-6) q\l'111l1tJ'1~1"101,~;la\l

Basic Reading

205121 fl1'J~;jau~dij~fiu 3(2-2-5) qiJ'nlJnvnVl1l11l1'Hhu

Basic Writing
i'l .K .- 3(2-2-5) 205111 nwYl~-'I:I"fl1'b'1ij~nq~ 3(2-2-5) ~tI~~'U~a,~aR1alhJ1~205131 011 ~~Lfltfl1''3''~tJa~fI'U

Basic Listening and speaking English Listening and Speaking

205141 h~1mWfl1'b'1ij~nq~ 3(3-0-6) 1 • ~ J ~ 3(3-0-6) ~tliimJ~a,~ft fl1tl5'1.na205131 1eJ1mWm~tl-3nq~L"t:ln1' aft1,

English Grammar for CommunicationEnglish Grammar

205151 1"Wf'ljiij~n'1'tI\LfltaUJ~n'IJLd'a~fi\l3(3-0-6)

Introduction to British and American Literature

.. V ClIo_' ,k II

205242 1"Wl'llIIa~n'1'tI\LataUJ'n\lLtJa-3'l'IJ 3(3-0-6)

Introduction to British and American Literature

205122 fl1,ti1'H;ja\lfl1~1n~n'1lt

English Reading and Writing

205251 Il1'LL\J~ILd'a~lIi'U

3(2-2-5)

3(3-0-6)

Introduction to Translation

2.2 1"1~Q"'::t\',u 54 'Mti111n"
nq2ln'~ft1fl"'n1~8~nqlt

2.3 i"1LQ"'::t\',u
nqun1~A1a"{n1~i4nqv

205142 i"1'l1aPl{LLflta-'1l'lfJ1m"l!/1n~mrtt

39 ""htl""

205233 ~l'l1'l1a-fl'LLflt"'1l'lV1n1'b'1ij~nqlt

English Phonetics and Phonology

205334 1~.,,'n'l1u.flt11nV~lJ";u6m'b'1ij~n'1'b' 3(3-0-6)

3(3-0-6)

English Phonetics and Phonology

205243 'l~1"1n'l1u.atl1nV~lJ,"1l61l1"1!/1ij~n't't;3(3-0-6)

English Morphology and Syntax
'tl • .JI u205244 fl1'tt11'1,alll'i'i::~flflL\J8~"''IJ

English Morphology and Syntax
'tl • .r u20SQ35 fl1'tt11'l'a-fI~'::~nIllL\Jij~"''IJ

Introduction to Applied Linguistics

3(3-0-6)3(3-0-6)

Introduction to Applied Linguistics
" .., .r ...205232 mmI'l1~""1l1't;1tl~n'1'b'LU{)~III'IJ

Introduction to English Linguistics

3(3-0-6)

miSli",in"::Il1~.
205122 n1'~~vucif)'1·n71 3(2-2-5)

Paragraph Writing

205223 m'L;jV\l~~U~ft11lJ 3(2-2-5)

EssayWriting

205232 01''''IJ'VlU1mmn~nqlt 3(2-2-5)

English Conversation

205212 fl1'lfhuL;;~iLPI'j1::'I1LLa::1~1'iW 3(346)

Analytical and Critical Reading

205424 Il1'H~V'U'mJ~1'lJ01,i~fJm'b'1ij~nq'd3(2-2-5)

English Research Report Writing

205223 .. .. 3(2-2~5) tI-r\Jtll~fl1El6U1V01'~llVU~'V~f'l11U

Essay Writing

205212 ll1'ift'IJ"'U1LLO'ltn11aihh1f.J 3(2-2-5) ~U~fJU~ij,~ft ft1El6\nfJ

Conversation and Discussion

205324 fl".huL;;~iLf'I'1tl1LLati''''w 3(3-0-6) LtI~WJ~a R1il6U1fJ

Analytical and Critical Reading

205426 flTn;;tJ'lJ'1V~1'IJ1l1'1~fJ 3(2-2-5) tI.,j ~ ...-~ ~V'lJ ij ,~a 1'11El1i\J1fJ

Research Report Writing

205121 ll1,ti1'IJL;;~a"I'1M 3(3-0-6) "S1V1~nt~1i

Non-Fiction Reading



205313 n1'j~tilllJvl"l2J'tI\lLLa~01'S~,)~~'I.m 3<2-2-5)

Public Speaking and Presentation

3(2-2-5)

mjui'U1n1'Sulla

205361 fl1'iLLtla~dtl~Pi\l 3(3-0-6)

Basic Translation

205362 m'mtla-iu~~ 3(3-0-6)

Advanced Translation

Persuasive and Argumentative Wrtting

205454 m'jLLtla~U~-l

Advanced Translation

205252 m'jLLtla~"nqlt-1Ylu

English-Thai Translation

205353 fl1'jutlal'V1t1-~"nq'et

Thai-English Translation

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3{3-0-6)

nq~i'U'1''jWflfln,~a''nq~
.., s.o ~ ~ ...

205252 ')'j'jwm'ilJ'iiltlLLmiNn'l'l;~\JaUllJ

Introduction to English Prose
.... '" .d' ....205253 ,)'i'jflln'i'jlJ'HlfJn'ia~iN n'l~ \Jtl-lPllJ 3{3-0-6)

Introduction to English Poetry

205354 LL'IJ11,r2JLLa::tl'i:a~\l1\l,)'i'Swf'l~ti~mll!l3{3-O-6)

.Trends and topics in English literature

2.4 1111Lem!oo 'WUo8n'h 15 It\hootl

~iHf1n'l!t'1'mOmftanmh"UilfJ 5 '11' ~'n'101'''

fi-:atli)\lld
205425

. ... 41

3(2-2-5)fl1'iL'tJU\lL'M~1'SfllIl

Non-Fiction Writing

205333 n1'j"u'VIU1u,a::m'iaihh1fJ 3(2-2-5)

Conversation and Discussion

205356 l~a~.fUt'lUutl11i 3(3-0-6)

Modern Short Stories

205458 \J'VIa::f'I'iti"nqtiu,a::alll~tl\J 3(3-0-6)

British and American Drama

205457 \J'lilfJ1uti~nq'ttu,a::illll~tllJ 3(3-0-6)

British and American Novels

205371 il1'~Ylti-lnq'etq'ji'i'il 3{3-0-6)

English for BUSiness
.., 4 ..oJ

3(3-0-6)205372 il1'1!l1il~nqtiL'Wtlm'j"'''~LVlfJ'l

English for Tourism

205434 n1'ithLt'llJtlLLa::fl1'Sl'I",luil'lluutJ 3(2-2-5)v •

Oral Presentation and Public Speaking

205373 I11mti~nq'tYih~'1-r\Jm"ih-lLL'j1J 3(3-O-6}

English for Hotel Business

2054 77 i11mti~nq~LYlaf11"i~m'1"imfl'lllJ

English for Mass Communication

3(3-0-6)

Introduction to EngUsh Poetry

205345 U,U'llWJLLft:ltl'jtL~lJllJ1"i~nlMl11mti~nq'l!t 3(3-0-6) LtJ~fJ'I.m1e1~~.fl1'et11VlfJ

Trends and topics in English literature

205141 L'Vl1Pi1lJ1lJn~nu,fl::l'iUtJ 3(3-0-6) v1u~mnni'll1Li)ma~fl

Greek and Roman Mythol~

nq2J1'U'1""lIftill1~a~lnql!l
:II' &.I ~ ~ If

205243 'l'i"inlm"ilJ'S~fJLLmm~1v-lnfl~L\Ja~!IIlJ

Introduction to English Prose
tar .,...K .,

205344 'l'j'Swm'i1J'jiltln"itl~i11'et1~-ln'l~L'Utl~!IIU

2.4 i1men~ilen 'bNoon'h 15 mho""
';ilollflnl!l11'U1Lamiian8fh4UEl!l 5 ;,.') ~1n"i1El''U1

i-:a.ialtld

205346 ~~a~.flJt'lUfJ111li 3(3-0-6)

Modern Short Stories

205447 'UYla::fI'Sti~flCj'l!lLLfl::alll;tl'IJ 3(3-0-6)

British and American Drama

205448 1J'lilU1EJti~flfl'l!lu,a::aL1J;fitJ 3(3-0-6)

British and American Novels

205361 i11'1!l1t)~n'l~~fi'il 3(3-0-6)

English for Business .
., ... J ~

3(3-0-6)205381 111'1!l1a~n'l~L'Vfan1"iYla'l~'V1fJ1

English for Tourism

205382 fl1mt)~flq'et"'111'\Jm"il"i'lLL'j2J

English for Hotel Business

205477 fI1mg~nq'l!lLvlam'Satl~1'jlJ'la'U'IJ

English for Mass Communication

3(3-0-6)

3{3-Q-6)

3(3-0-6)

3{3-0-6)



3(3-0-6)

English Language, Society and Culture English Language, Society and Culture

205355~V11fi1'U1'UlLa::P!1~1J1111::1\Jllln 3(3-0-6) 61!J1\l~\Ju1'111,j~"\J

Mythology and Western Religions

20537 4 .n1'l:na~nq~LTlilq5n~"1vrn~u'U 3(3-0-6) 205383 mma~nqmTlilq1ii""1Vn15U\J 3(3-0-6) ~tI~£J'U'J~"fhaG\J1lJ

English for Airline Business Ehglish for Airline Business

205463 m5utl"111~1V1fJ11'11"fI',,!1Jml1 3(3-0-6) 205455 n1'JmJfll'l1,n'VlV11'11"fli,,!'Il1l1l1 3(3-0-6) LtI~UU'J~~

Translation for Health Sciences Translation for Health Sciences

205464 fl1'lLL'lJ"'I'I1~1V1fJ11'11~91iuatL'VII'ILulav 3(3-0-6) 205456 fl1~LLt1"'I'I1~1Y1£J11'11""l'fu."tL'I'Ifll\Jlf1v 3(3-0-6) Ltla!JU~~a

Transaltion for Science Technology Transaltion for Science Technology

205465 fl1'JutlaYl1~q~ii"LLat~mm~ml'll'U 3(3-0-6) 205457 fl1"jutla.,.n~q'ln"u.atail~1'J~1a'll'U 3(3-0-6) L\l~EJu'J~a

Translation for Business and Mass communication

205475 m~!i'.mq~LTlillf1~\l'Jt"'~rI'Vmn~vr~J1!J 3(3-0-6)

English for Legal Purposes
~ ... T :\' ..

205476 1l1~1a~nqm'ftm'l'lf'lL'ULfltJ"'1'J"1J~VlI'I

3(3-0-6)

Translation for Business and Mass communication

205475 m~a~nq~LTlillP1~\ht.,~t'i'Vl1~n~'VI:lJ1v 3(3-0-6) LtlafJ\JfhaG\J1tJ

English for Legal Purposes

3(3-0-6) 205476 m~1e~~qmTlm'VIf'lluu,aa1'J.,'n'VIl'I 3(3-0-6)

English for Information Technology
'1/ 4 D "'Ill

2054 78 m~1a~ nqm'ft6fl1'J1J1Li'f'U6'V1Wl'U1fl1'J 3(3-0-6)

English for Academic Presentation

English for Information Technology
III ~. ......

205478 m'IY1!l~nqm'tUIfl1'J1J1Li'I\l6'V11~1'U1fl1'J 3(3-0-6)

English for Academic Presentation

205427 n1'JL;j£J'U~;j~"'~1~.,'m'i 3(2-25)

Creative Writing

"a::n1'JNn~1'U 6 mhtlofl
205496 rn'J~fl-l1'U

Professional Training

205497 "~fi~;tn~1

Co-operative Education

205498 rn~nnalJ'j:IJ~~ann~1\1t\lfi1~tI~::LYlI'I 6,."hvnfl

International Academic or Professional

Training

.. .r
206214 1l1~1~UfiU!i1U 1

206215 1l1ti1~U\('U!11J2
.~ ~ .r206321 fl~-'tl"Jl1"d1~'U'I'I'UJ1'U 1

206315 m'b'1~u\(ul'U 3

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

207101 m\11~~U 1

207102 m'b'1~~'U2

207121 n"'13"LLa~n1'iYl~Jl1'b'1~~'U 1

207122 n1"'I3"LLatm')i'l~Sl1'!rl~'lu 2

3(2-2-5)

3(2-2-5)

'3(2-2-5)

3(2-2-5)

- ¥20621Q 1l1~'~U'll1J!1'U 1

206215 m~~\j\(1J3i1'U 2
.'\1 .. .r206321 l1~-'I3Ii1Il11:f1~Ul'l\j3i1U 1

.. .k
206315 1l1'!rl~U'l'lU!l1J 3

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5}

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

.. .r
206316 m~''iJUfi'U!lU 4

... ... ,If
206322 l1H3"1l11:f1'V'U1'I'U!1'U 2

207101 Jl1'1f'~'lu 1

207102 1l1~1~~'U 2

207121 n11'IJIILLa~nl')iI~Il1'1f'cU~'U 1

207122 n1')'IJ"LLa~fl1')iI~fI1'1f1~~'U 2

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)



,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,.,,-~",,,!,,,,"""""-

3(2-2-5) 207221 fl1~~fI~::fl1''''~I11'tt1~tjU 3 3(2-2-5)

nqWl1\fil'Wlll fW~lJ

208111 nl'it;jfltuYi'ljll1lU 3(2-2-5) 208111 n11""tuil"lInl'IJ 3(2-2-5)

208113 ;!,,\JIlIl1'n;ja'IJ 3(2-2-5) 208113 ~"tJlln'1'n;;aU 3(2-2-5)

208114 m~i'I1t1f'1,)lll 3(2-2-5) 208114 nl1a1t1mllJ 3(2-2-5)

208121 1"fllm'i1l~eJn1Ja~lY1a 3(2-2-5) 208121 'l'nflln1'1l~eJn'lleJ~lY1a 3(2-2-5)

208251 1l11tilUL;)~='hmaJ 3(2-2-5) 208251 ll1,til'IJL~4"i'il11aJ 3(2-2-5)

208252 ilPJ'Mln1'St-urmnhm 3(2-2-5) 208252 ilPJ"'lll1~t,j'm~llY1H 3(2-2-5)

mj1l1'1111111!1'lflllS"; tWill
,.8

3<2-2-5)
,8

3(2-2-5)209111 111~~la~~~UJ1'IJ 209111 111~1f111~R'~Uf1'lJ

209112 L~a~Ui'lIl'S::UUL~a~'lum'tt1 3(2-2-5) 209112 L~tI~UI'l::"j::uu~a~tull11f1 3(2-2-5)

209113 ";1~::"jtuul')tl1mal 3(2-2-5) 209113 ,hUat1tUUL'ltnmw 3(2-2-5)

209114 '5::UUf'l112J'MlJll1 3(2-2-5) 209114 1tUUI'I')1U,.,U1a 3(2-2-5)

209115 fI1'tt1f111aRi~tn1',.,tlUI11~1 3(2-2-5) 209115 111.1111'11i1l'1iLLl'ltm'SatlUIl1'tt13{2-2-5)

209116 fI11f11'11aRi~tll1'5~aa1'5 3(2-2-5) 2091161111111'11i1MiLL8tn1,~aa,'5 3(2-2-5)

mju"i"11l1'tt1wah mjm"11l11!l'lwlh M~ll

218101 111111'1uh 1 3(2-2-5) 218101 m~~~l 1 3(2-2-5)

218102 111~1~~12 3(2-2-5) 218102 1l1~~~1 2 3(2-2-5)

218131 nl'5aUY1Ulm~lmh 3{2-2-5) 218131 ll1"jllUY1Ulll1~'In.h 3(2-2-5)

218141 n1"jih1JI11~1"1h 1 3(2-2-5) 218141 fl1'Hh\Jm~~3.h 1 3{2-2-5)

218201111~"li1L;]~.r~"'1JUarlfil1J!i"j'5U 3(2-2-5} 218201111111,,1l1L;]~.r~~llUilrl"U!i'5"j2J 3{2-2-5}

218251 Il1'5L;;tlUI11~m.h 1 3(2-2-5) 218251 fl1'5L;;aul11'1!11'r'l1.h1 3(2-2-5)

fNLiiu

219101111'tt11J~4~l'Ia1 3(2-2-5} 219101 l11"1!J1IJ~~Lflla1 3(2-2-5)

219102 1l1'tl1lJ~~Ll'la2 3(2-2-5) 219102 1l1111r.J~~~l'Ia2 3(2-2-5)

219201 fl11:f11J~~Ll'la3 3(2-2-5) 219201 mtnlJi'~~fllt'I 3 3(2-2-5}

219202 ll1'1!11IJ~~Ll'la4 3(2-2-5) 219202 11111114{~~l'Ia4 3(2-2-5)

219111 fl1'itil1J-fl1'L;;aUI11~IJ{~~I'I~ 1 3(2-2-5) 219111 fl1'5til1J-fll'5~;jaUI11111I4!~~flla1 3(2-2-5)

219131 m'iI~-nl'5'3f1I11\fiIJ{4Ll'la 1 3(2-2-5) 219131 n1'~iI~m''I,lflll1'dllJ~~~'" 1 3(2-2-5)

~lJ

221281 m111~m"'fhlllli\JPi1J 1 3(2-2-5) 2212811l1~~m'Mih::lliuPi'u 1 3<2-2-5)

221282 f11111~n1'Mih~ftU~1J2 3(2-2-5) 221282 m~~01'Mii'l::~u.i'1J 2 3(2-2-5)

22i3811l1~~n1'Mii'j~lIi\Jnt11~ 1 3(2-2-5) 221381 111"1f1~n1"'~'i::ft\Jnl'll~1 3(2-2-5)

221331 n1',"~UI'l::01'j'rlfll11111Lm",ii 1 3(2-2-5) 221331 fl1'jn~~::01'l~f1Il1\'t'~fl1'Mii 1 3{2-2-5)

221382 J11\'tlLnl'l'Iii~::,;umm 2 3(2-2-5) 221382 1l1'd1~fl1'M~h::lii\Jn81~2 3{2-2-5)

221332 fl1'lYl~LL"tm'j'.lfll11'dlLm'VIii2 3(2-2-5) 221332 fl1'j,"~u.atn1'i\1f1I)'ntlLm,.,ii 2 3(2-2-5)

n~Wlllf1iiul"i1~.fI n~Wlllf1m..l..u~.u fI~LiilJ

229101 111~1iiul,.u~~a 1 3(2-2-5) 229101 1l1'1!l1iiulfliMll11 3(2-2-5)

229102 111"1f1i)ulftUL;l!l2 3(2-2-5) 229102 f11~liiulf1iiL;Jv 2 3(2-2-5)

229201 m'i';4-fl1'i"3f1111111aulf1iMla 1 3(2-2-5} 229201 m'j,;~-m~~flll1111~Mmi~;J1I1 3(2-2-5)

229202 n1'iehu111'1!11iiulfliMla 1 3(2-2-5)
229202 fl1'j£i1U1l1111i)ulMi~.tI 1 3(2-2-5)



nqIJ7'1111l1'trn1lIJ'a

7801011l1'1!t1L'IIU' 1

780102 1\1'tt1L'IlIJ' 2

780211 f11'ai4~-fl"'.1f1f11'1!t111l1J'

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

780221 fl1'ii)TU-f11'L;i!.lull1'1!t1L'IIIJ' 3(2-2-5)

780311 m,aUl1\J1Jl1'tt1LW' 3(2-2-5)

780321 n1'iL;iv\I"111JL~V~m,;1L'lJIJ' 3(2-2-5)

229302 111;;1 i~f'lIJLLaz1~'U1i'i'lJij\llf1iMlv 3(2-2-5)

nij2!'S'II1l11'tnl'llIl' M,;;IJ

7801011l1,;11'IJ1J'i 1 3(2-2-5)

780102 Jl1'111L'!lIJ'i2 3(2-2-5)

780211 m,iI~-f11~flll1'tmw' 3(2-2-5)

780221 f11'i~1\1-f11'L;jvUIl1'd'lL"IJ'i 3(2-2-5)

780311m,.,\ll1\11Jl1'tt'LlllJ'i 3(2-2-5)

780321 m'U;iV\lf'l111JL;lHIl1'tt1L'lJIJ' 3(2-2-5)

nqIl7'111uTu~1~~ft1ftU1 f'I~L;;1I

784101 tli''!I'II'Lifa~i\''U 3(3-0-6)

784102 tli''II'II1f1Z1Uaan 3(3-()-{)

784103 tl;'II'II1111;:1u"n 3(3-()-{)

784104 n1,HL\1flr.iil 3(3-0-6)

784105 tli''!I'II1O\Jf'l1aU1 3(3-0-6)

784106 ;);!.If'1,.,,,i 3(3-()-{)

mjIJ7'111l11'tnilLVu "~Liill

785101 m'd'l"'LtluLifo~II'U 1 3(2-2-5)

785102 ll1'd'lt'lLtlULifo~,ju 2 3(2-2-5)

785201 ll1't!t1aLVu,Tumm 1 3(2-2-5)

785202 fI1't!t1'11,tlu,r'Umm 2 3(2-2-5)

785321 m,aumJ1111l11C1L'lh.I 3(2-2-5)

785303 n1'n;jvuL;a~f'l11111l1't!t1'11L'lh.I 3(2-2-5)

nqll7'1111l'l'tl'1ft11 I'I~L9i1J

782111
ok u

3(2-2-5)fI1l11ft1'U \JO~"U

782112 111""1<1111uij"tl'it,hlU 3(2-2-5)

784101 tl;'!I'II'Ldo~i\'u 3(3-0-6)

784102 tl;'II'II1111::1\10an 3(3-0-6)

784103 tl;'II'II11'1::1Ul'ln 3(3-0-6)

784104 m,tiLlT"lr.iil 3{3-0-6)

784105 tl;'!I'II1tltJI'I1'IIU1 3(3-0-6)

784106 ;);al'l14'1'" 3(3-0-6)

nqlli'll1l111:rnnVu

785101 il1'1!t14'1L\,)\JLdo~i\'u1

7851 02 111'd'l4'lL\,)\JLifa~.iu 2

78520 1 fI1'd'l4'l'\,)~\Jnil1~ 1

785202 m'l!t14'1Ltl~unil1~ 2

785321 n"l'i4'l'U1'I'lJ1111'1!t14'1L'lh.I

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

785303 m,,;jfJ\JL~!.I~f'l111J1l1'1fl"Ltlu 3(2-2-5)

nqIJ1'1111l1'1!11t111

782111 "1~ft1,)Ld£)~"u 3(2-2-5)

782112 .fl1't11i111t'Ufj,.\')'iI:,j,1U 3(2-2-5)

782113 I11't!t1LLft::1Ia1Ulmllft11 3(2-2-5)

782114 .fl1'tt1ft11L~an1'i~m'l1'iLLll::1'-l1U5''ilJ 3(2-2-5)

782115 fl1'1!t1i111LIlYl1~1~ 3(2-2-5)

3(2-2-5)

224121 l1i'''W1nn1El~LtiV1

224232 Mlinfl1'i~"n1'it'i~LL'jlJ

3(2-2-5)

3(2-2-5)

..",s '" ~ .. ... ..
224262 Pl1111~\1Ja~f1ULf1V1ntJq'm'oln1'itJu 3(2-2-5)

224353 JjR1')Ll1l'1riL~fJ,)'tI1'11lJ'j"n'YI1~1I11JU!I"'j1l3(2-2-5)

782113 1l1'1!t1Llilt1f11Uti"j'ilJ1l11 3(2-2-5)

782114 .imflil11LYlan1'~~ai.'l1'iLLft::1~\J!I"j"j1J 3(2-2-5)

782115 m'tl1fl11LIl1'l1::1'I1~ 3(2-2-5)

3(2-2-5}

224111 'lfli'l1Mm'ilJ";a~LY1fJ1LLftt\i"tJ;f11' 3(2-2"5)

224121 11;'I'I!J1m";tl~L~!.I1 3(2-2-5)

224232 'I1flnn1,i"fl1'it'i~LL'ilJ 3(2-2-5)

224251 n1'i,.ja~L~fJ1f11lJI'I11IJi'lut","Lf'I'tt 3(2-2-5)

vI " oJ .., .. ... ( )
224262 !'l11lJlLtJa~"IJLIla1f1tJQ'ifl"ln111J\J 3 2-2-5

" < ..I .. 3()224353 lJl'I'lL'I1l'1m'tl!J1't11'IIIJ"j"n'YI1~lf11U!l'i'i1J 2-2-5



" JI001211 fI1'1!11a~n'l'lfl'lU.l!ltJ 3(2-2-5)

001XXX m.Jl"1'!11;tmn~lltJn~m'll111~ltVf'lla",{ 3(2-2-5)

OOIXXX "')J1tll'111"n'tt'~%Jn~1I1'!111'11VlI'11afli 3(2-2-5)

205111 nTHi1tJ~da~pjtJ 3(~6)

205121 n'm;jvtJ~da~pjtJ 3(2-2-5)
_~ J u

205131 O'l~n~U.fI::01~X1",~ua~f1tJ3(2-2-5)

205141 lnJ1n'jru.n1lt1a~nG'I!I 3(3-0-6)

1 nlfln"~n~Uft1U

001201 ~n~::m'l!l11'l'm 3(2-2-5)

001212 fl1'1!11a~n'l'ttWftttJl 3(2-2-5)

OOlXXX m.Jl"'"'Ul~n'ttl.,fl1un~1I11l1~~"lJf'lla",{ 3 (2-2-5)

001281 nlfllLt1::n1'~aanrha~n1v (u~AtiW,j'Umi1vn"') 1(0-2-1)

XXXXXX 11l1U~fltJ 3 (X-X-X)

205122 n1'UiivtJ~mnh 3 (2-2-5)

205142 "'11i'11a'l'iLL~::a'jlY1al.f11'1!11a~nt)'I!I3(~6)

2051511'l''jrul'l;j~~nq'l!lua::aw~n1J~da~Pi'1J 3 (3-0-6)

" JI001211 m'l!l1a~n'l'tt"tJl1U 3(2-2-5)

001XXX 'MlJ1"11l1;!nltl.,f11un~lIi'll1111lltfJ"la"i 3(2-2-5)

001XXX "'1I1"ill,ftn'l!l1vi%Jn~lIi1l11'11Vl"la"i 3(2-2-5)

205111 fl1'jif-t-13Ml'1!11~~nq'l!l 3 (2-2-5)

205121 m'jolu~;j~al'l'f'lfi 3(346)

205131 bfJ1n'l'~Ul1'1!11a~nqlt~~afl1'j~aal'l' 3(346)

1 fnftn1,Mn1:nUiml

001201 ~n'l!l::fI1'1!111'l1V3(2-2-5)

001212 1l1'1!118~n'l'l!lW9lJUl3(2-2-5)

OOlXXX m.J1ft1'111;ln'ttl~11tlmjm'U'~IIf1l1f'11a"i 3 (2-2-5)

001281 nlflu.~::fl1'l'aanrha~mv (ullfluUhrulIl'I.bvn!1l) 1(0-2-1)

205122 fl1"j~';fJU-chUI11'1!11a~nq't;3 (2-2-5)

205141 LmllilulUn~fllLt1::1'j,ru 3(3-0-6)

XXXXXX L~ema~ 3(X-X-X)

2 n1f1fll1i1n't;1t\'u

001XXX 1II1I1"'i'll,;tfl'ttlYi'11\Jn~1I1'!1'~~f'llJi'11i'1!11i 3(2-2-5)

001XXX "'1I1'fhll;Tn't;,y(11\Jn~lJ1'111iYltllI'11i'1Vl{ 3(2-2-5)

205232 f)11i'1U'I1Ulf)1't;1a-lflq't; 3 (2-2-5)

205243 1~1"1n~:mnfJ"'1I~'U6fl1'1!11allnq'l!l 3(3-0-6)
II ..,..., ..r II

205252 1'i'jrum'i1l'iafJlLfl1iHflqltLUa~Pl'U 3(3...()-6)

XXXXXX l'tjlLVI 3(X-X-X)

2 n1f1m1i1n1:nttu

OOlXXX 1II1I1"i"1;tn'l!l1Yi'11tln~lli'll1~IIf'llIPl1i'1"{ 3(2-2-5)

OOlXXX 'MlJlf1i;I1f4f)'I!I1Yi'11\Jn~lJ1'111il1ali'11i'191{ 3(2-2-5)

205212 nl~m.J'I1\111L~:;fl1,e1ith1V 3 (2-2-5)
I .., .K.., (

205232 m'tt1",afl~m'lfia"nq't;Lua~"u 3 3-0-6)

205242 1'j'n\ln'j'iuij~nq'I!IILt1::aw'in'U~d~9itJ 3(3-0-6)

205251 fl1'1l.1.uftLifa,,"u 3(3-0-6)

XXXXXX 1'1111'113(X-X-X)

',1.1
2 n'~nl'~n1:nU~18

001213 .f11tn8~nq'tt~;;.::J~'!I1fl1'13(2-2-5)

001XXX "'lJ1~1"1;rn'tt1~11tln~lJ~1f1lJ'4'1!1fJt'l1afl{ 3(2-2-5)

205212 fl1'ichu~-tI-11Lffil::~Lla::1~1'iru 3(3...()-6)

205223 fl1'~L;lv'UL~tJ~f'I11113(2-2-5)
t; t ,..r"205244 il1'1!11l'lla\Jl'ju'i::~f),,~ua~,,'U 3 (3-0-6)
u u JI... 3( )205253 1'i'jrun'j"j1l'iCJfJf1'ia~a"nq\1lue"!1Iu 3-0-6·

XXXXXX 1'11,1'Y13(X-X-X)

2 n1ftn1'1ii1n1:n\lft1V

001213 m"en8-1nq'tt4.'ii-1i"1fl1'i 3(2-2-5)

OOlXXX 'MlJ1'11'!11f4o'l!l1...i11\Jnq1Jl'!111l'4't;VI'I1afl{3(2-2-5)

205223 n1'j~~VtJL~fJ~1\112J3(2-2-5)

205233 "''I1''1""iLl~::'''1'Y1Vlfl1'tt1e-1nq'l!l 3(3-0-6)
"II .... ~ ..205243 "'irum'j1J,avlLfl1m'tt1a~nq't;Luall"'U 3 (3"'()-{»

205252 nl'iILUfta.::Jnqtt-l'l1v 3(3-0-6)

XXXXXX 1'!111Vl 3(X-X-X)

1,,,,



xxxxxx :hf1U~R'I.J 3 (X-X-X)

205354 U.1J1L,j1lu.a:;'h:;L~lJt1J1'l'llllflM~oq'l!t 3(3-0-6)

205361 m'lu.tlaL~B~~lJ 3(3-0-6)

205XXX 1~1Latlfl

xxxxxx 1~1tfl

XXXXXX 1~1LfI

3 (x-X-X)

3 (X-X-X)

3 (X-X-X)

18 ,,,htlofl
3 Il1l'1n1,;;mrnJEnti

XXXXXX i~1U~R'I.J
205362 01'lutla~1Ja~

v

(X-x-X)

(3-0-6)

3 (X-X-X)

3 (X-X-X)

205XXX 1'!11LaeO

205XXX 1'!11Laen

XXXXXX 1'1f11f1 3 (X-X-X)

XXXXXX 1'1f1LY1 3 (X-X-X)·

XXXXXX i~1Li1ema~ 3 (X-X-X)

'':111 21 'I'I1hvo"
4 1l11'101'li10'l!t1tilJ

205424 fl1'lL;jV1J'l1U~1lJm'llivm'IY1ti~nq'l!t 3(2-2-5)

205XXX 1'1flLaan 3 (X-X-X)

205XXX l1J1Li1en 3 (X-X-X)

XXXXXX 11!1Latlma~ 3 (X-X-X)

205324 fl1'lii1lJLil~iLf'I'l1:;"'u.a:;1;)1'lcl 3(3-0-6)

205325 m'lL~UlJLil~1,jlJ,j11ua:;tiiua~ 3(2-2-5)

205334 1~l'l1nWl'lImnv~lJi1J6m~ml'mq'l!t 3(3-0-6)
" ".K II205344 1'l'llllm'ilJ'ltlOma~II1'1!t1il~nqm'Uil~l1IlJ 3(3-0-6)

205XXX i~1Lailn 3 (X-X-X)

XXXXXX 1'!11L'rI
XXXXXX 1'!11ln

3 (X-X-X)

3 (X-X-X)

"$':111

. ... .205313 f11'lYJ"~lJ'rI"llJ'II1JlLa:;fl1'llJ1La1Jij 3 (2-2-5)

205345 u.lJl1,jlJUfl:;tl'l::L~1J t1Jl'l'llllf'l;iIl1'1!t1ti~ot}'I!t (3-0-6)

205353 f11'lu.tla1Y1u-ti~nt}'b'(3-0-6)

205XXX 11l1Laao 3 (X-X-X)

205XXX 1'111Laan 3 (X-X-X) .

XXXXXX 1'!111Y1 3 (X-X-X)

XXXXXX ',111'1'1 3 (X-X-X)

'':Ill 21 mho""
4 Il1I'1M1f1n'l!t1tiu

205426 m'lt;;U'LI''i1U.:j1lJOTiiiv 3(2-2-5)
'tl ,.K u205435 Il1'b'1f'l1al1l'l 'l::~fWll'I.Ja""'\.I 3(3-0-6)

205454 fl1'lu.tla,rlJ~" 3(3-0-6)

205XXX 1'!11Laeo 3 (X-X-X)

205XXX i'll1Latln 3 (X-X-X)

XXXXXX i'!11Li1ama~ 3 (X-X-X)

'':111

4 1l'l'In1,flo'l!t1tl~1V

205496 f11'l~n~11J

M~a

205497 a~n;)~n~

M~tl

205498 01'i"t3na'U'ilJ'VI1Ja"t3n.:j1lJtlJ,h.:jU1::L'I'Ii'I6 mhVflfl

'111 6 mhoiifl

4 1l1"'M,fln'I!t1tla1o

205496 f11'i~n.:j1lJ
...

,."tl

205497 a'VIn'\l;ln'l!t1

M;a
205498 f111"t3natl'llJmtl"t3n~1'\.1t'l.l';1.:jth::L'I'It'I6 'VIthon"

'llJ 6 mho""
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liaVlG'lI1Jl,)t:la-3'V1:::LiiEJiJL~CJU)IE11't11"l1tl~LL~'fI:::illf1fl1')Pin~ntlfl~n~ lUUmJf1'll ¢ VI,.hEJflVl

LLVlWLfl'Ul!:Jl!> 'VI'lhanVl LLa:::al1Jl,)fla\lVl:::LUEJUL~EJ'U,)IVl'!llalV1~Umfl'l~~mJ1~ wLn'U ~ mhEJn"

nl'~iVlfll'SPim~11'U,):::uUYll.fl1fl LLUUQ1 .fl1f1fl1'jf1m;1~atJflTlrtfl~n im~G'llm,)fl

. a.:J'V1:::L,jEJ'Ut~EJ'U,)IEl1't11"l1tl-3l4~a:::fl1F1fl1,)P!fl~11~hhJ8EJn"hb VI'll-mnVl LLIJIWl.fhJ (9)<t VI'll1EJnVl
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~"n~tluEl'UEJtl1J uee1~~'U'Vf'an~l'U'!'U~ tlllVll1'V1Ella EI~~;fi1~~~:::tii'(l-l"!il 'S:::~h'VI'll1vn ll1'llEJ1"tll'!'Wv ...
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tl'Uoo l1fl.:J'VI:a,jE)'W11EJ1"ll1v1LUVlatl'W1'U1JVll1'V1EJ1aCJUL'SfIIl'Sl~£I'1h,;:::f'i1li'.i~lILiltl1J 1'l11li'in1'VI'U~11•
1'lJtI'S:::nl~~Vll1V1E11aCJ
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VI~tlfl'tllu (i) ~UVl'~bL1n,r\;~ln1'ULtJVl.fl1f1q~~8'U

(i)m.l!:> nT'Hltl'U11f.11'1lT;)Zn'j~1'i11~fl1vl 'UfhvnJliIb1al1ihih,H~\JVlll1~ <il1!1
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(i)Q1.Q'1.ff'U91B'Utl~u~liJn1"jLYi1JLLrI~f:l8'U"jlEl1"ll11~LtJ'U1tlVlllJ~r11'M'U"VI11l'U

tl"j:mlf111JVll1'Y1lJ1~V
o I -cv ~ d ",~.ot:::I v .o=tIo ... '"

mQ'l.G:: n1'ifll'U')rufll"J~VltJ'Il'Ua~a1JLOaf.l'lltl.:l\l"lfl'mJ1t1al'!111"'1 'VI')tlE.m.lflru~·

·1 'Io1'\h L81eJrI~ru"'tl.:J~1\J1'U'M\hvnVlntJf'il')~~ui\l'tltl~VJ n')1 fJ1'1l1~t1)1nn' 'lJ'VI"n~Vl'jal'!J11'tf1
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mm,et fll'lfll'lJ1WI"i 1"i::~'Ui'Ua:::m.n.u~fJ'tIeJ~ij~~tl'IJcilt11JI~Im'lmU1J8m1Pimn~'U,
1"'0 '" ~ ~ ~ ~ ... :'I I'VI1"l1'U1rufll'l~Vl'U'!J'Ua::a1JLil"mil~I~'llf.11'lflYil "jEJ1JL'MlI

-Oil @c£ n1')'1VlLL":lm'ltl'l:::Lil'UeJ"n1'ii'1n~n

(i)~.(i) 1JVn11'1f.11afJ~Vll";ijn111Vl~m')Pin~lf11f1fl1'lfin~na:lbhj8fJfYhmj'lfl~'I

mG::.k> ,j~Vltii'a~ijL1~1L~tJ'lJLL~fl~~1£Pl'l1hJvhn':h,rm:JfI~ ~o "lJa'lL1alL~EJ'lJ~_''VI1JVl

~':]":lija'Yl~1~~Ufl1~1~LLa~t1~~w'U~flt'lJ)lf.11'Y11J'U·~ijal'lm~rum')lVlua~t1"jzUlueJam1111~)flntl'U
"

":ll~~tJ):::~'U,r'U F VI~tl eJn~~U .
(i)~:m lJ'Ml11'1V1aa1cU')z'UU):l~u.ff'lJLLaZfh~~~tJi'U1Un"i'i-JVlLLfI:ltl'i:lLij'UCJa

'U'E)n''1mlCJ1'!l1-rir11'\,m~1'1011If)LLa:ah~Llj'\JeJ''~''mtlfl~,)5 uae U

6l~.~ ary~n~w LLfI~m11J'VIlnf.l'tla'l n1'l1Vl LLa:lth~ Lij'lJ~a)IEJ1'l!1~';.:J1
1\1'r11V1'UVl~_,d

'" ~ ..
a{\!G'tn~ru

A

B+
B

C+

C

D+
D
F

S

U

f111).J\1lJ1£J
.. ...I )VlLaall (Excellent

~lJ1n (Very Good)

~ (Good)

~v.BlcU (Fairly Good)

v.alcft (Fair)

aa'U (Poor)

<t.oo

,",eta

sn.oo

lv.oo

(i).eto

p

W

aa'U1Jln (Very Poor) (i).oo

Vln (FaiLed) 0.00

LiJ~vi'Vml~ (Satisfactory)

u.iLtJ'\J~y.j€lh (Unsatisfactory)

nI')7Ifle.lflU.:J 'Wa1J\!1N (Incomplete)·

m'SL~EJunl1a8'lJU'l'W~'U'1Vl(In Progress)

m)t.lB'U11fJ1'Y11(Withdrawn)
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mruv1ijm~LVia\J1mJc.I"m~~~aU~1nm'lPim~1ue:Jm:::'IJU Vl1Hm'lptfl~1~1lJBt'5tn~V

1-»~tJuliJIJI1lJtI~~fl1f'\"lJ8~1J'411l'lV1G\'v tV'lfJfla-'Y«n\trufl1'l-me:JalLa~ m~iJ'j~ LUUj:.Ja~~d
CE VI,j1£JiilJlm~~1nfl1'~VlflamJ (Credits from examination)

CP VI'lhviilJlmfi'~1nfl1'lLau~mYb.Ja~alJ..:J1u (Credits from portfolio)

CS VI,j1anlJlm~'\l1flfl1~'Yl~'H)UlJ11J1':ili1'U (Credits from standardized tests)
. '"

cr mhm~"iJl,n~cih~oomllYi1V'1~ffm,brnU-M"1 (Crecf¢; fran training)

CX Vl'lhElnlJlm~~1nn1')1Im1un11b'ivu (Credits from exemption)

(jJ~.tt: 'i::UU8fl'l:l'l S u,,~ U t -a-bilYf1:: U 1~'l1 V1'!11lt:uVl 11 'V1E11G\'an1V1u V'I

LLa:::'l1'j::Liiu~.mibmrfl'l!ll 5 LLa:: U
" G """ I"d • ~ I ., V ..," .IIIIItI ::

(jJ~.b an~'l I LiJt.laqJan~ru'V1bLafl.:.l11UalJlhJa1:U11tlL "!I11UfI1'i1V'1t·mlU11£J1'!11'U'U

1~La~'lalJ'U'HIJ1~ LV'laijVlamnuLLMl,111iiL VllilaVl1aV'U1.:.l'l1':i::fl1'S n1'l1-MeJm~t'l I l11a.:Jlfli'u
" .... 'I 'l . ..

" ~ f,J ".0I:III _ 4l:::1li d -C:I! .., U U I _.a.. ..,
m111~ "'U'llaU~1 na 1~11at:Ja au uaem 'l aUlIlil '11 f1f1tuu V'I'Vl11EI1'!11lJUa.:.lf) V'IaEi 'UalJl~::1il a~
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fl1flfl1'Sfl ri'l!l1U(J)1'l11itl-ln"l'la..:J'Yl::: LUV'UL~au vnflw'Url1Vl'UV'lv)..:Jmhl1l'V111'V1 a1a~r~:::LiJ~ C1U

an'l!l'l I L;:h..I':i::~'U.ff'UF 'III~tlCrm!}l U

(O)~.1rl ilm~1 p Lu'Uiruan~~LLaVl,:rhnl'J1'!l1,r'Uci~lifl1'jL~v'Uf11'mau~m~a'lari
v ~

LLm~hiSjf)1'S1~LLa~'tl".l:::Lihm~m£JluIl1Flfl1'Siiifl'l!l1.yjG'l"'Vl~LijElU vr..:JmmilO~1::!U1"'l1Elhn~

:uyn1'V1tmrfln1V11.1~ tJfl~'l p ~~LtJ~E1'Un~mdaijfl1''frvm'':::·th::bih.lr.J~ i11t11'U'l::!tJ:::L1m'WLn'l.l1'U

aVI'VI1V'IItl..,fl1'laauti"1 tim f1 'l1"i:::..i]1atl.:.lfn Flfl1 ')iii n'l!t1t1V'11'l1Vl1n-W'Url1'V!'U(J)~::a:: b1m~"mhl,
1'11111'l".lRtillULL~1lJVl11'VlEl1~VI\)!:LtJ~~ueJn~'S P LU'U'S::~U.rru F 'V!~ae)n~'S U

(9}c;::.~·an~ W LUuacyafl'l!fclvitLaVl.:d1

(;')~,~.(jJ ij~lilll'1f)at.l'l1 E11'1.11~".:J'V1:::LUEJUlilllJ L~mJ1'!Jfl1'la"l'l~L ilsu
(jJC;::.~,I!J fl1'S"'1'V1~LUEJuiJ{i'lL~aU1'!JlLa:::LiJ'UllJ'il:::
(jJ~.~.c;n ij~l'1f)n~.rnnfl11iiim~n 1umamr Pin'l!l1~'U

"
(jJCS::.~.<J::1I'V!11'V1E11aElUL'Sf'\1'Sauoo -M-u~tilf)au'V1n'na1'!l1vi""'V1::L iivu. 11, .

(9}~.~ 8fl~'S 5 U I P uae W ~~1,jf)mh1l1fi1'U1UJVl11P11'S::~'U~'lJa::allLO~El
"IV I Q. a I U ~ d

(9}C;::.Ci)Onl'S'UUVlU1Vfltila::all LLa:: f11'Sfl1'IJ1 UJ'V!11"l1'S::"'U'!Jt.la ::alJlUa a

. (j)~.(i}O.Ci) fl11U'U..i]l'U1'U'V!t.i1EJn~a:::alJL.yJlll~fI'lu'V!ana~11~u'ULu'l'l1:::

VI'l.i1 EJn~"lI£l"'''.l1ul'!J1viaau l~L'Vh,r'LI 'II

..::tt, Q./',O ''V~ cJ ,~
(;')C;::.(;')o.l!:J·lJ'III11'V1E11a1I~:::fl1'U 'Jill fl1'l:: I'l 'U"!Juaeau Loa u'11flVl'U'J EJf) Iil

LLa::l'h".l::(;)'U,ru'!Ja..:J'S1EJ1"l11vr..:J'IIIlJ~vim;lillt)"..:J'Vl::LUEJ'U1'ULL~a::il1f1 n1'l¥iO'l!fl

(;')oc.(;')o.mm 11"11U1 ru~1'l:::~'U~ua::a:u.LU~1:J 1~'li1Ltl1j:.JaflW'!J t1"~1U1'U
".. .

Vlt.i1vnl'1nuRl'~::~'U'li''lJ''lIa~'V!Wl 'l1V1'1l11il11l-ua (jJC;::.(;')o.l.!l1l1'j1lJn'ULL~1'Vl1'l~1EJ~1'U1'U'V!,j1EJntil
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"iia Giil~ fl1,)L~vU~i1

Ci)~.(jJ 'S1EJ1"lf11",vi-nal'1aau1il~1n'h C -nalila1:u.l'S(l""'V1::LiiEl'UL~V'U~11lPi'

(j)~.® ".11EJ1'!11u'lI"1'Ul~mlJ LfI'S'I a~1..:JVI~o a~'SviiJa~GHJtll~ F ij~l'1l11eH
'U
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6)(f.cn <jlm"!nu~fliJl~1~1).J1f'l~~a~rmaf)a{J\TIiij~{J\atl'lMIUii~Vl~&m~L\hrul~wJl
. "If'tIv Gi)b msm

a>~.(9) n1'l'l1tJ,)UU~::fl1~,nn~

ii~f1m~iin~-;i1L UiJ ~~m~'U\J')a 'Wa11J1~n~-&'1i'UL~U'U1iJ~11lJ~L~uul~~ .

1~~u1'1Rn~llJU'U'U'rifl{lJ"!Ifl~1Ml1'V1tJ1'"U~1'UV1~1'~6v1mfl'l~nLLl>11\i11tl'lJeJfl'4'1l1(;l"iJlnm'iiJ1~6~asu
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c;l~.h(j) ila{;r;)::'lJfleJ'4'Yl~a1nnn1'i;lm~J11miJmru~eJ 1tlU

«9)) Q flL~tJm~~1J....a'VI~flLflpJ.,] LoUli'U'n'l1fl1'i'VIVl1,)

( ) 'I ""'... • ,.1 ., S 'tl ... '" ~\!) L~"'U'YI'UuamuatJ'UiJnr,n'N1'i::'VI11~·')::L'V1~ 'VI,;)fl'VI'UeJUL~. . .
(en) L~'UU1U'VI~vtl~::a'U~~L'VI~

.,; .; G:
(<£:) L'VI~UafliJ'1 'VIf'lUJ:::L'VI'UalJf'l1,)

Ci)~.I!l.l!:I ila{J\vitl'i:::a~f'l IiI:::alWnfl1'i;1m~t1Vl~fl~'VIil~111f1 01 'irl n'tmJ n~

vr~mJ1nn11 1~~'U1'Ual~llJU 'U'Uvl8{lJ'lJfl'llJ'VI11'V1fmlU"'{fllJnuVl,j~aflfhJtJfJ:I.Jlijl n~tlnfl,)eF1
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. .
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• \I. •
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If ., ..

"lit> Gi)rd nT'W1EJal'tJl1'111
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e. 1feli111J111f1

... -~ ...m. 1fel\J'j'Y'Y1u.a::if11J111f1

.f11'1!t11V1EJ: ~,,\Jjil1'Wl~Uru;;\Jl (.f11~1rr-3nq~)

jiljiI.'U.(.fl1~1rr-3nq~)

BacheLor of Arts (En~lish)

BA (English)

rrn~~jil1~\Jl~uru;;\Jl (.fl1~1a-3nq~)*

n.u (.fl1~1e)~n'l'M)

Bachelor of Arts (English)

B.A. (English)

*Vl1I1aLVl9! amuu~~)Jiiln'l!t1~ijm~~~1'W~:':~1'!1fl'l'tt~m':h~1EJmqjqj11ua1'IJ11111 LLfI:':e)n~~ufl,hwl'u
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(Phonology) 1VIa 1"',j 'dElri1 (Morphology) 11n va1J";'U 6 (Syntax) bL":':fl 'S'H1P11a\Jli
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viteHrhii''V4yJLU'V41:;~1'IJ
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l!» a1111':Iflvi1\11'Uvi1~-r'U1Ia'U"'lJ1EJ1111£1l1j~::Ujflv'l':lCJ'l\J'l':lru'V11.:t1't11fl1';i

m) 6'f1111':1f1'111a\lrifl11lJi''V11.:t~1'Um"d1er~nfl~lJ1tl'l::£1nIJl1if L~eJ1~dl111'th:;lEJ"lluu "I.



Ci) ~1lJ1~~V1~LU'lz~Vll~~~'U~1vfl1~1ei'mq~ t'U"'1'1i~~1'llh!1n 1~ ~-3f'llJLL~t1111;!~1;1

a~tJt ';]f'l11lJLL~~'lh~L~'U~1~n ',;]1n~-3~V1.:J1~un~ ~-3a1lJ1'H)uv nUVt'lJ ~t 1J)l'11JeJ'I'Ii~lJ~~th'Ut'U~~~-1~lJ~
" .,ij 'U ~

LL~t~eJ~~'U1~,j U~~~1lJ1~mhLa'U eJ~1a.:J1'U~'11'U~'thJ1mt1"1LL~Zms L~v'U mh'l~ n~~-3m'Ut11'U tY'Iil

LVimJLvi1"Jt~'UC1 (Proficient User) ~1lJlJ1~"J!1'Ualn~ Common European Framework of Reference

for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)

\!» ~1lJ1"J~t1"Jt~n~1 'I1eJ.:Jf1f'l11lJifl1~1f111a~{fl1~1ei'1nq~~1'Ur;h'l ~ L-rl'Un1~~~mav.:J
-." I II tV.., ;..,'" u ~. .r::J

m~leJ.:Jnq~~a1-1~n~eJ'I~1lJvr~na'Vl"1~~~U~~"''V11'V1mfl1~1eJ'Inq~ a1lJ1~~1Lfl"S1tvrfl1ll1vr1l1VLL~t'Vl1l1

'IJ~'1fOi1~111vri!n1'V1V1'V1U1 V fOilfl1~1e1.:Jnq~ a1111~(l1LI'I"S1tvrLfl"J.:Jaf1'1LL"::fl1111'V1111V'IJ~'11~u~ eihe lvl"l

\J1111'VIi!n1l nV~lJ W'UBfl1~1ei .:Jnq~ J;I" ~Vl,;]'U~1lJ1~~1LfIl",j1t'l111VU 'U1nT'HL~:: nl'HtJ~ V'ULL'lJa'l

'II~'1m~1t).:Jnq-et~1115.:J'Ul'U1fl1"toJ1ei,:mq~lan(World Englishes)

m) a1lJ1'mcl1'U ~fl1111 1Lfl~1::1-HLL"::1'OJ1"Jub~~rum~1I'lJ"JtLfll'1imJLLn1i~vm~'1 uae
. 'U'Vl~::I"l",jei-3nq~L~t~L1I~ti'U~::~t1~::W'UB'VI~eJLLtlaL\J'Uf)1"toJ1ei-3nq~lVlan1",ja"'Vlq"cl~1",j"!irum"J1I~LMEn'll~-3

. L~elLi1t'OJfl11:IJrilt9qj'IJtl'lihmJn"l1'U~'1fl:IJuat1\9lJ'UG~"!ilJt)'U';]t,h 1'lJ~f11"!ieJ~-i111ti'Umh'la'U~

~) a1111~~u'lJa.u~fl111JU~::~1U'VItI"!itUP'I~1.:J ~ ,;]1nfl1~1ei'lnq"clL tJ'U1l1~11 'VIV uae

fl1"cl11'V1VLt1'Uf)1"clTrJ'Inq"clL-ri'U~1U'VI'lJ",j::L1ll'1L~oU~\I~('Ih1LL~t~1~fl~) uaVl'lfl1111ii4n (tnilmv) 1.w1l"Ll11

(~'Ul'1~'W';],jLL~tfOi1'lJ"!i1P!~V)~~ ~Vl,;]'Un1"JLL'lJa~1'Ul'1m ,jf'hfli'W~L1l~1ta1"l111'!11t ~~n ~eJ'I fIl",jUt11'UU"t

a,,::a~1CJ er'ULl~I'U~~1ITil1nfl1l11dhhm"cl1U"t 11'1''Hai1'1'IJe'l~'1f)1~11'VlVLL"tfl1"cl1cl'lnq"cl

<t.m ~1'U~n"clt'Vl1'1i:lqj'Y1

Ci) a11J1".lULifl1"cl1cr-3nq~m~,;]1nn1"J'lJ~::1J1~e.J~m~L~v'Ui~.:J'VI1IVlL~tll i,n'U l~mh-3il

l!l) a1lJTmth::EJnIJl1-ntl-3fif'l111Ji'm~18'1nn"cl1'Um",jf.1Vl1LfIl".l1t~1'OJ1",jWtleh'lijL'VI~e.Jauat. ,,-. .
a11JTH'luni:l'Y'VI1~~1.:jL.u'Useuu

t.f QJ CUI U ~ • ..., _

<to~ Vl1'Ul'1n"clt fl111Ja1J'W'UG~t'VI11.:J\Jfl fla Ua~fl111J'l\Je.JVl"jj~'U,
Ci) a 11J1".l~'lJ~t V n~1ia'lr)fl11lJi~1'U1l1~1ei.:J nn"cll 'U ms vi1'11'U;111tiu~~'U l~tla 1'Iii• ,,"'I '\I

tJ~ta'V1cr.rn'W iifl1d~~\11 LoU1hiUl'1'lJ1l'1'IJtl-3(J\'ULtl'lLL~::~'lJV1~fIl1111f.1VlL~'U'IJ~-3~~'U 'lJ'!\J~11 ~b-a1ti\J~ ~
fl1111",a1nvra1EJ1'Uam'Uv1vh~l'U LL"~i>l,,fl1J

I!l) a 1:IJ1'Hl 'lJ,t1.l1a..;' n"cl~LLa ~~'1f1fl111Ji~1'Ufl1"cl1 ei~nq~L vJ ml 11J1tm'Un'l"Jvi 1~1'U

"iJa.:jIJl'UL~,:jeJEi1.:Jii'lJ"!ita'V1Gfl1~

ct.<t ~1'U~m;'z ms f.1Vl1Lfl"i1t'l-1L~.:j~1b~'IJn1~~t1a1".lLL~~rns1iL l'1f'l1'Ulaaa1~a'Ub 'VIP!

Ci) a 1lJ1~mHJ nUEJt1.1"!it Lfl'VI"iJ~.:joUelJ"fl1"enei-3n q"clv1tm'U~eJ~"~11"; uae ~eJ~ tl'U1~,j

allJ1'lu'U1La'Utl'l1El.:J1'UL'U~'lJ"it"t:IJlVlElLi~m l'1fll 'Ul~a



l!» i.'111J"Hll if L'VIfllt1l~u~~'Yi ~~iia~11Ju~~utl1J1 tif LiJaw ~ tl1m~U1t1fl1'l\'i 1~1t1

~1t1.fl1~1a.:Jt1'l~LViaLvi1Ju~~a'VIG.f11'wttI n1'il'i1~1t1 (Oigital Literacy)

~. lft'i"la;1-1V1anijfl'i

lfJ"S~i.'1~1~VI~t1~~~i.'1a~fl~a~ti'ULt1W"lJ1(J)'i!1t1'tJ8{1m~'VI"S1{1~t1~1Gt11"S~"IU~:m8U~1fJVl1J1~1"111

;tn~1~11t1 Vl1J1V11'!l1LQVj1~Vl1J1V11'111Laam"'~LL~::/VI~t11'!l1u"S::i.'1Um"Srufl1fli.'1t111JlV1fJij"'V1~1t1~1t11t1

VI'Li1fJn(J)t tI LL~"~VllJ1V1uae VI'I11fJn(J)"S1lJ~n'~t1~ (J)"SLutll U (J) 1lJu"S~t11f'1n-I::'VI"1"1;jn~1Gfl1" L~a"l

LnW';1J1(J)'i!1t1V1~n~ (J)";i"::~UtAqjfY1~~ Quu~ii~~u"l~u tittlU"il~Utl u,,::u,:: mf'lm::~"S1{1;jm~nGt11'i

L~a"lU'U1'V11~t11";iU~Vl1'LmlJ"1J1(J)";i!1'UVI~n~(J)";i"S::~u~~1J;jn~1iluu~ii~"U{l~U tmtlU~~U'U

t 'lJ~1tI'tJa"lVllJ1~1'111LQYn::iim'~ V1t1cl1n'1fJ1"111~~"S1fJ"tLaElVItfiElluil•
(.) 1111UflU ')1t11'UWUElfJni1 (§)<t Vlti1fJn(J)dJ'lJnq1J'i1V1'!l1~1'lJ'Yin~::m,.~~ lJVI ~1'lJ

""l1lI ~ .. .., CII cv 3.., &10. f' 4.1 ,K.,
L"tJfJtI.fl1~1a"ln'l~ "1m'!l1V11t11"S"SWflflfl1~1a{ln'l~Lua~(J)tI U"::"S1V1'!l1f11,\;1f'11"'(J)"Sfl1~la~n'l'mUEl~(J)'U

(Ia) 11f1LQ'W1zli1u UU{ILUtI'VI1J1V1a8V 1~~"Iil

n.1111in~=n1~ Lu'UnqlJ";i1fJl'111~1'U'Yin~tfl1~18~n'l~1'lJ";i::~u~{I~'U~1nl'111

LLn'ULtI'lJ1"111U"I~ul,juafJn"hl!:l® VI'lhan(J)

11.11f1.n1~f11afl{ LUtinqlJ'nEl1"l11~1'UIl1~1f111a(J)ifl1~1cl"ln(j'li LUtit";~L~a'U

L~fJtI"1a1"l11'V11~~1t1.fl1~1f'11i.'1(J)ifl1~1ij~n'l~ ~~'VI'l"cl~u"::m~1f111i.'1(J)itl,.::~n,j Lt1'U1'!llU "I~UWUmJt1~1

<ill!> mJ1fJnlJl

fl. i1f111j"UUfI;t L't~I'Una:U";i1a1'111~1'lJ1"J'HlJfJ~LU'UL~ej'L~a'Ua11J1"Jt:I'thL.l~fl11lJ, "
1Lfl"1::~LL"::11iJ1,.ru1'i";inJn'l"J1Jfl1,\;1cl~n'l'lil~ Li~hij"1l1U~A'UWU8an11 Gll!:l 'VI,hVfllJl .

{i. 1'tf1 Ut1i1 d'J'lJnalJ"J1 fJ1"!!1'Yin~::~1'lJ msu ila Lu'Ut,,;ej'L~a'Ua11Jl'it:l uti", "
;;afl11lJU"::~1U'VI'lh::l.fl'Vltfll"1 ~ "1n.fl1~1a"ln'l~ U'lJ.fl1\'111'V1t1~::m'Wll 'Vlt:Jd~J'UIl~1a"lt1'l\'1"iIlt1itli{1J!1'lJ

1U~'i::~u~i'uiatl l~n n~El"l fl'iu1l1'U LLa::~m::aa1a ll'w t;!fl111JL'ti1t "fl 1\'11uaelfl'l ~a~1"1~~m~11'V1fJ
" "

ua::m~18,m'l~ LtI'U11I1U~~u'WU8fJn"h ~ VI,hfJfl(J)

(Ql) 1'tf1 Latin LUti n a:U1'!l1~ LiJ~ t1'l1~t,,; u.lJia:: 'VI~ n l.'1lJl'ia 1:U1'inUl La'UaliJ~ L~'lJ, " ,
'UtI-1'V1ani.'1""J11~t)-1n1'LU'lJ'VI~t1La~1Jfl11:u-n'UL~8-1t~LU1J~LfII\'1lV1aa11J1"Jm~1JL~:U1"!11U"l~UVl~81"l11La8n" " .

tlJVl1J1~~1-1~ ~ncl111J1';1~91'\Juj8'l11Jti'u1"l11LLn'lJLL"::1"!11Lll'n1::~11JU~1ii')1t111J'W~1n11 are< VI'I11an(J)



tfl~ ....ai1.n.uln,\!91~
o ...

~1U1'U""'U1an"

•• ""~1,,1~1fln~1i11u hhJemfl11 Q'I0

.,. 'VI~1fl1111LQ'W1:: hhJ'flElfl';h Q~

...
b.himlfl11 (il<t- 1111LLflU

... If

- 111'Ltl.....1::fl1U
....

luumJn11 I!>(il\'Ifl~::111~

1l1~fII1afli hh7aElfl11 (ill!>

1~~tufl;i bhi'flElfl'l1 (ill!:l

n1~LLtJa hiuaafl11 ~
... ..

WUaVfl11 (il<t- 1111Lailn
... . .
1"tf1LiJnil1J

... .. ...
bh!avfl11 bQl. 'VI~1f11111Lailma,

hiuaafl11 (ill!lb

""~1E1L"",! LL~a~a'nu"'H111J1'Hl~",a~~1't11~~eFIn1~LUtiltifl~1J1'!l1LLnti 1'!l1Lu'W1~~1\lLLa~1'!l1L~an

~J1nfl11~ riTVlti~1\l1J1~~~1\lVl~ na~l'~;h~ VI~ll81\)ri1V1ti~)f1a1J1111L~1JLiila1~LVl1J1talJti'Ue)~an'liw uae
... 'U •

'" ~ ... !:"t. • .t ll"INaa'Hi011L 'UJ1Jll.ULL9Ia::wu
.t ll"I.Wu'VI .,

"';fl"cl:::f11·f~.;ILLa~f)1<jlJfl

a11JT'H)~aa1~ l~El'W-3 ~'Uth:::L~tiVl.rfl LLm~l~~t)m~U1n'U L~a.;l':it)'lJ~1LLat

'" . ""'V1nl:t~n1'u.nULL!;1:::flT'jL·lmu

a11J1~CleiTU~'Ut\)fil111J~1'U'V1~ihi1aVl1hi'ti'U.uau a11J1':im~mJt)~ Lu'Vl(paragraph)

~ijt)-3fitl'i~nt)'Ufil'l'Un1\ltu~tJLL 'U'U~1-3 "1 t'U111';t)~ L~El1n'UL~t).;I~a'U~1 LLa:::L~t).;I~IJl'Ua'Uhl~tJl-H

.. .
i'Uu'VI .,

ifm:t:::f)11n.;lLLatf)1j"~..
a1lJ1'H)~aei1'~LI'lEl'W.;I-;ij'lJ'l:h:::L~\lVlafluee1~1JI'fl'ULMv1n'U111i8L~.;I1'!l1m':i



lJfltJ,Gl

V I ~

'V10"d::m'jtl1lJ!J,a~ mwvtJ'U

a111Tlml1'U ~Uhfl11111R1U'V1~Sj L;l t1~1iu4itl'U ~1111'H'lL1i El'UL~EHfl1111

~Sjtl-3thJ~~OelUfl~Ut11'Ut'U'aJLLuU~1.:J'1 l'U,.r1oVm;j.:J1''ll101'~1~~lifl1~1~~o~El.:Ju I u
.,.., ~ ~Q 1II,f at

~1lJ~U'l"1amLLa::n'V11Y1EJ1D1~1tH0'l~LlJtJ.:J~Y

a11J1~mh'ULLa::EltlOL~tJ.:JaYlelo~~ (phonetic symboLs) D1~1el.:Joq~1~

l'U".i::~ufi1l~tJ¥io~1'V1q'bt~LLa::1lmJnu~1.'U~em.Jllmi01".i'V11.:JD1'bt1 a1111".i~a.:J,aEl.:J~uot1J".i::~ufi1

(word stress) LLa:::Hvi1'Utl.:JLaEl.:JLL'Uu~1.:J~ (intonations) 1.'U~::~ul.h::1ElfltlO~ (normaL intonation)
II 4 "I 0 41

~1lJ1'V1t11MY1t1ft1D1~el.:JOq'bt

~1111".i~1LfI'l1::"'t1.:Jf'i t1".itOtlU'tltl.:Jfi11 'UD1~1e)~ nqsuae ".i::'4~111LLa:::fl1111~1I1EJ

'tIEl.:Jt),1~1~EI~"'0'V11.:J;)1'U1Y1tl1'V1'\htlfi1

" aU" QJ ~..,~1\J110a1lnl.l\iD1'1;1tJ-30'l'l;L\HFJ~Y

~1111".i~1LfI'l1:::,.tlf1'l.:J~~1.:JLU'l:::fl1111'V1111 EI"UEl.:J1aLLa:aJ".i:::lEl Fl~l21iullieJ'U

l'UfI1'bt1e).:Joq'l; 1~El1.iYlq'bt~Y11~~1\J11oElall~\JG

~.:J;j' ~ L~tI\J ~El.:Ja1111".i~eJ5'l.l1Vfl1111'V1111E1LLfI:::1.ipj'·,ntj'Y11.:J;jl\JD1'btlf'11~~{u

" ... .., _IV

~1Y1'j'jWfJ~tl-3m:p;LLfI:::tJL1I'jOY

~1111".i~eJ5U1Vtl~f'itl".i:::OtlUYl1-.11".i".iWO".i".illD1'bt1e),mq~ L~ElehU ~Fl1111

1bFl'n:::"'-31'UtI<,j:;i'UG~ElEJLLt11-u'ULVi.:Jfl~ o1il'V'l'LlGLLfI:::UYla:::Fl'.iLLfI:::al111".i~t15tJl ElFl1111V1111tJLLa:::l-ui1'V'1'Vi

'VI1,:j~1\J1~'lWflm~el~1-.1~O~tl,:j
"

~1'U01'lLLUa

~1111'l~LL UflU'l:: LElf'ILLa::1R1tJYlU'l:; LDVl1.~oiju\lfI LLa:::'!i11a1".i '11OD1'bt1el-30q'bt

LU1JI)1'1;11VlfJ LLfI:::'I\11Ofl1'1111'V1fJLi11.J/)1,\;1~-3nG'btl~fJU'l:::E! n~1 -UVlan01~LLUfiLLfltl)1'bt1vl LVl1I1:::I.'1l1nUIR1U'VI

L~tll mm"fl1111~o~mLLfI:;fI".iut.i1'Ll
"
:: ~...I

1I\J'U," en

in~01'j~,:jLLa:;011~@

~1111'l~~eJ~1".iLV1V~,:j ~UtI~:;L~\J'VI"O LLa:::l~VleluL~El1nU'I11oijtlL~,:jl"'LL~~

ii'O~tOT'i~l'L.U.Lij:::01A~tJ'U

~ 1111'1~~1'\J ~uh fl1111 ~1Ul'lviSj LilEl'VI1iuIliEl'U ~1111'~m1iEl1JL~ V-3fl1111

~ijEl-3ft'lhtOaUfl'lut11'Ul'U~uLLutJ~1.:j '11'U,.r1iJm;j,:jl~LL~-.11~fJlim'bt1~~o~tHafl:;~mv
"I "



lIf1il.Gl

.,~ ~ ""Q. .., ",,'
~1Yn~~1a~1U~~a~1~~1D1~18~Oq~~~u~~

511lJ1'Ul~.htJUH::£l£lmihJ~"'~c)n~1D1'et1-a~nq'et'm tJ'S~~U't.h:::tElfl a1lJ1'Sol ii
aVl-an~'Sl 'IJnT~,hElL~El~ 511lJ1'SOH~L~El,n"rfll tJ'll':i~ tElfl uuuuluuae LU~EJULViau (emphatic and
contrastive stress) 1';Qn;)£l-31~ElPifl~1V1q'et~u.Ht~nunlliiltJ~a~uB~m1V11-3m~1

Sf ..,..,~ QI QJ

~1Yl1nElalJ~Y5D1~1e~nq~:::~u~~

511lJ11mLf111~~1fl1~51~~U"tfl11lJ"'lJ1El'lJa-3u'StlElflv1~utftatll.nn;1tJtlJm'et1a,mq~

l~Ell iVlq'et~V11~~11J11nEl«lJ-H1J6
~ .~ _w
~1Y111Wfl~e-3nq'I:tLW:mI.1J1flY

511lJ110a§tJ1Elu1J11-UlJ"'n~w:::~1'IJu'S:::-H1J61RJlJi)1"1lJLL"t"'~fllJ l1J1'S1wfl~

c1-3nq~LL"::£lLlJ~nlJttJ51~El~h~11~ElPim~11ll1tJVlv1ff~51'S1

~1Y011LL'l1~

511lJ11mL UH 1ll1tJVltI-atLSlV1Ua~~f111lJ~afl 81~ 1ll1u'Vlff~51~11ij1ntJ1;hJ1El
'II

1ij1nD1~na.:lnq~L U'lJD1'et11VIElU~t~1flfl1~11 VlElLU'IJ.n1·ena-3nq~ 1~Elu'Itf.ln~1 'Ii","n01~u UHLLHt

.fl1~1~ L",lJ1:::alJnUIll1UVILL~ H:::U1:::LflVl

~\JiI ~
~n~:::n11W.:lUH:::n11~~

511lJ1'Ul~~ 511'l11.~fll1lJ,hffnl a1lJ1'IOLLElflLLEl:::tli~ LflVl~t1-3.u8lJH1'IJ~8~~~lJ~..~ 'II

UH:::~t1881Jlml UH:::U1L511J8~11JtlJ""1;r8~h.:J., 81Vi O1i'W~luvia151'Sru::: 01'IU1L51lJBi1El-311J11Jv1u'S:::"lIlJI 'II •

l~El1.i~m'VIrlllJl"V
U I ~

'VIfl~:::011m'ULLij:::01~L'lIfJll

511lJ110LLfJnuee '1.1 ';;::: LJ)'VI~8.:1;ralJHt1J~8~-3-WlJ~LLft:::~8881..1lHU a1lJ1';;0 L~EllJ

,)1£J.:I1'IJL;}.:I1~£J1~m.h.:lon;)8.:1fl,)tJt11'IJ(Jl1lJ,.,"nn1':iL;jvU.:l1'IJ1~V
"., ~

~1lJm'l;1~1a~1

5111:11';;01Lfl 'I1:::"; LLH:::LL51~.:Ifll1lJ Rfl L~lJ tl1::: L~ u~1~ 1 tUi1El1'Yl1 La8 fl

V11.:1fl1~1~151~iSl1~1-a~n'l~ B1~ 111'lJ1J1n1'W1~1a.:lnq~ 11'V1m~lJ1Lm1:::"; (Discourse Analysis)

tli10Pl151~i 11ij'UU~~fII1a~i (Pragmatics) 511lJ110~Ufl111Lrl11:::,.;;ralJH'VI1~fl1~1~1a~im'et1a-1nq~

vi ~L~CJ'LJ51'Ut 1ij~1fl~€J~.:J-WlJ~UH:::~£l8B\! lHu.y1ijfl11lJ,j1 L~€Jil£lV11.:11"i1101-aLLH:::a1lJTS OU1La\!8.:11'U1~£J1;;
'II

II "._, .oIIltoCV

~1'Y111WfltUl-10'.l~UHt8L1I10Y

a11l1101Lrl~1:::";u.H:::LLa~.:Ifl111lfi~L~'U'lh:::L~1J~1.:11 t'Ui1f.11"!11L~BoYi1.:1T~1t\1fl~

1~El'ih\!~fl111l1Lrl~1t"'u.a:::L;jf.l'u1~1~ru-11t.1u~:::-W'U678fJw11,jtJLVi.:l"~ fl1il~'U6UH:::U'VIH:;fli mVi L'TJ051LUtJi

1i'it\lm~1I~111a~Elvtu~:;";tJlh~'lJfl1~1-a.:lfl'l~ 1~1rum'illnU~.:IU1~"tllJ 1~1rum'SlJL~O a1lJ1~O~\!fl11



1II'1El.(i)

1Lfl,)1~",,j~lJ~'Vl1~1~~rufl~vi~L~~1Ja1J1~~1n~~~~vh.Il'u~~~~~~u 1~tl~iifl1111\hL ~~ti~VI1~1'tJ1n1,) I.L~~

a1111'~ml1La1J~':l11JLvlEJt i~m 'VlI"lL'Ut~~
~1'Y01'UL1JrI

a11J1~(lUtI~~1'IJ'Vl'lh~ Lfl'VlL1111\h) ~1'IJ'VlR~a~~~1na1J'Vl'1..,,,tlfIl1'.h1f11-raLL~~•
~'JtJ'Vlhn.r1L~eNLil"'1~a1"l111'1f1 ~1ii Lfil1~!n" Q~nlil n~'VI1I1tJ ~1nfl1~n8~n'l~L\'J'U.n1~11'Vlvu~~

lil1nm~11'Vl~LfhJm~18~n'l~L~vtl~t~ntJil.i'VI~nn1~LLtI~LU'ltm~1viLVIlJ1ta1lntJ~1tJ'VIU~~ttl,)tLfl'Vl 4:111J11(1

flUI"l111LFI'11t\·"j'~lJ'WI1~~11Jn1'lutla~"''V''hu'J1J 11~1J1m'l"ll~~Pi1~",v1U~::n1~tf.n1~1~1n~~~~~1J~

u~::~~~~'IJ latlviiif'l1111t.i1L ~t1ii~'Vl1'11'1f1m1 U~~\hlJ1 t mUn1'lLLt1a1~t)ci1~L'VI1I1talJntJ~1'IJ'Vl I'lat)fllil'U

a1lJ1')m~t) m~~tJ.fI1~n 111L'VIlJ1ta1ln'IJ~-r'IJa1~
"

.r ...t ., ...
~. L1JiI'VI1fl11::,,1f1'Y"'iHlft1"'1ifl1't111't11

Ldtl'VI1a11::i:h~'Y"lItI~a1"l111'!11.n1~18'1n'l~ tI'1~nt)tJ~1tJ t1~rifl111Ji~1'U~1~ '1 1ii1Uun

~11Jnq1J11tJ1'!111~~'1~

~.(j) mi1J1'!11un'U,
L\J'Unq1J1'1f1~1'U'Iti'n~::n11~~"lJfI B1'U L;iv'U .fl1~18~n'l~ ~1eJ1"U1m~1f'11a~i

.fl1'Ifi1~,j'~'U nilri1\l"m~Il'Ml8'1~,j'tJ'I~'U ~-mri'l'lJf"rnLLtlaL,j'~'U ~'rU'ltLi)~~

~.(j).(j) nq1l1'!11~1'U\1n~tn11-W~"lJVlel1U L;iv'U .fl1~e)~n'l~

L\'J'Un~1I1't11vil"l'ltl'IJflall\1n~::n11?1'1..,.VlB11JL;jeJ1J.n1~18~nn~ l~uri.. , " -.
•":1..i uti" '" .. "..I ... ..i ... .d ... t ......n1111~L'"t11i1tJit LVl1J'VIa n n1'1"'Vluae UaVl'lt"l111JflVlL'VI'ULmn n'IJL~t1~')t)tJIJl1 L'ltl~'VlIJl'Uau iii U~::"'1't1~" .

Lii'l1'!l1n1'l n11B1'U:5''IJtlilf'l'J11J~1\J'VlViiiLdtJ'Vl1bjfli~tI'U n11L;jtJ'Ut)1.!L1l'V1fli'itJ'Iritl'):mtll.Jl"l'ruf.huL'UltlLLW~1':) '1'
L~mntJL~t)~'lt)tJ~1ua::L~t)~v1~'IJa'Utlill~utfm~1vinnl'1t)~

. "
I _ ., ~ IV .k *'

~.(j).l!:> nq1J1'!l1Vl1'Um\i11"11alJl'm1'b'1t),m'l~\Ja~lJl1J

L\J'Unri1J1't11vifl')t)lma1l~':)riFl111J~;h'U.n1~1i'11a~i.n1'\~n8'1nn'b'L,j't)~~tJ
.. , 'U -I

l~LLri m,)B1'ULL~tm)m~a~aYl8n\i'lfl1\i1B,m'l'b't'U'lt~tJPi1 n1';ia~L~U~",Un"llt).:)..,m~Pi1'U'l~~'lJ1'l1

~~t)fI su n1';iti'Vi1ucNL~tJ.:tUtJlJ~1~ '1 t'IJ';i::~lJtI')t lufltln~ n1');t n~nU~::1 LfI';i1t",t)-1ritl'l::m)tJ'tIt)~fIl1

l'Ufl1~1B~n'l'b'LL~t'ltlJvilJ1LLa:: 1"l111J'VIlJ1eJ'tIt)':)1'l1hn~~",~n'Vl1~;hu1V1eJ1'V1t.i1~fIl1 n1'l1 LFI';i1~'VI1fl'l~a-r1':)

uee f111lJ....,1I1tJ"'tHtI'l~t£Jflvil~~u4it)'U 1'Ufl1'rJ18'1n'l\i tflV tf'Vl 'l'b'~'Vl1'1~1'U11nEla1J'I1\1~nl~t)BU1eJ

fl'l1lJ'VI1J1~LLa~ti~~v1'Vl1.:t~1'U.n1'b'1fi11a~iil1'b'1B~n'l~l~Dci 1,:)~nl'1t)'1
• q., ....~ _~ z "

~.(j).Q1 nqlJ1't11Vl1U1'l'lruflVlt),mq~LLatt)LlJ'lnULlJ~.:tf1lU

LiJ'Un~lJi'l1vifl"it)lJflt'ilJt)~fifl111Jli~1'U1'l'lrul"l~8.:)nn~U~~tJL1J~n'U. , ~ -,
Ldtl~~'U l~LLri rn ..;itIGtJ1£JD-3rilhtntltJl'I1~1"i';irun'l"i1J"t1~'l"i'lWfl~ n1"iB1U 9ifl'l11J 1LfI'l1~""n\JtI'ltiu5

~t)E1un1,r'ULii~FI~mil"'\I~LU'l~UYla~fl'l m'lt)5U1eJfI111JVIlJ1eJu,a:::LoU~"v1l'11-3v11U'l1'lWl"lm~t)ci1'1~n~t)'1



• A'" "" A' ....~.(j).<J:: nqlJ1"!11~1'lJf1I11lJ~~1'Um'lU 'I.lmUij-3~'U

LtJ'UnalJi'tl1~f1I'5ijUflalJij-3flfl111Ji'~1'Un1'HL 'I.la L;5Cl~~'U l~un n1'5U ila
• • V

'I.l'5:::LElflIlJ.a:':~1UVltJ'5:':LilVll-H,jmJa mVi "tl11tJ'5:':L.nVl~1~ '1 LL",:.:a1'lf1l~ 'l1n.n1~1~~nq~LtJ'UilT'enl'VlV

u.a:':"1nil1~11 'VIEILiJ'Uil1~1tl.:ln q~ L~ E1'1.l'5:::Qn~li'VI~nrrrs U.'I.la LL"':.:.n1~1~ L'VI1J1:.:a1JnU~1'UVI

L~ij lw.~"flI111J~n~Cl~u.a:':fI'5t1~1'U

G.l!:l na1J'51E1i"!l1Lil~1:::~1'U•
~.h(j) nalJi'tl1~l'uvrn~:.:t11'lVl~ Vl~ e:J1'UL"liEl'Um~1tl~nn~

• V .,

LiJ'Unq1Ji'l11~f1I'5ijtlf1lqlJVi'n~:::n1'5Vl.:l ~~ e:J1'U L~EI'Um~1e1'In'l~ l~LLn

111'5Vl-3u.a :::~tI 1111m11J L;l ij'l.nt'U'H1;JClL;i -3Ui LLfi~ LL",:m1'5'W~ IJ."'~-1m1lJ L~'U 1 'U'H1;J tl~ .:Imh1 uae n1'5'Wfl. v, v

l'U~ a1tiTHlJt fl1'le:J1'U;JtllJ'" 1'U~ij~~~lJ-WLLa:.:~e:]ij8'U la,j L?jClU.E1n u.mma:::'I11La'U8'51E1-31'U l~E1t i~Cl

LVlfll'ULaEi 111'5L;jEl'UL~E1-3fl1111Jt'U~'I.lU.t1t1~1-3 ~ ~ija.:lR'I.l'l:::n8t1f1'5t1~1'U t'U'H1,j8L~~i'tl1111'5L~E11-Uil1~1

I Q. ...,Q,I" ~
~Jn.l!:l nqlJ'l1E11"tl1t1-3f11U~1'Um'l11f1!1a~'5

LiJ'Un~1Ji'tl1~f1I'5tltlflq1Je:J-3flfl111Ji~1'U.n1~1f1!1alJliil1~1e1-3nq~ l~u.ri

f11'5ti1'Uu.a:':8e:JmihN"'V1tln~'5m~1~-3nq~1'U'5:;~u'I.l'5tlE1f1 t11'5ti"'Vltlm~'5t'Unl'st;hEl~E1-3 t11'5a.:JLaEl.:J",Un

t'Ulh:.: LElf1Iu uu L,j''ULLa:;LmV'llL ViEl'll11'1~nIJlB-3 nl'~iLf1I'51:':'VI1f11'5.:J",i'1~u.a:::fl111J"'1J1E1't18.:J'I.l'5:;lE1fil~~uie:J'U

111n~'U 1 'U.n 1~1~~ nq~ 1~ f.Jt ,j'VIq~~Vl1-311 n EI"'11W1Ji5 f11'5A''Ufil11 i Lfil'l1:;l'i;r8lJa'VI1~.n Tly1f1!1a~ i
.n1'rJ1tl.:Jnq~~~ L~CJ'Ua'Ut ""1 n~8~-1;hJ'rl IJ.a:;~ 8e:JB'Ulml~ij f1I1111'1i1L~BiiB'Vl1~i'tl1 111'5 n1'5U1La'Utl.:J1'U

l~Vli~tlL'Vlfill'Ulav
I -. _,"v q

~.In.Q1 nqlJ'51E11"!11t1.:jfil'U~1'U1'5'5Nf1I~

LtJ'U n~lJ i "!l1~ mtl'U f')a1l tl~rl f')11lJi'~1'U 1 '5'lW f1I~ tl~ nn~IJ.a t tl L1I'ifl'U, ~ ~ VI

11'1LLn t11'5B5t11tJlJ. 'U"JLUlJ ~ n'rJru:::'I1'UtI'5:::n'U6 1'fU'Uti'l'5lJIJ.a.:::a~f')lJ t 'U1'5·Hl.If1I~~~nG~LLa:;m1J~fl'U

t'Ua~CJ~1-1 ., v1n~1U'VI~~fl"''l'5 f11'l1~'tlf'111 iLf1I'51:;'t1-atl1JaVl1n'5·Hl.IP1~~~L~E1'Ua'Ulv"1n~a~-3~lJ'rlu.m~, OJ OJ

~Btla'U la,j~ijf1l111J,j1L ~BtiBVl1-3i"tl1111'5 111'5'111 La'Ua·n'U l~vt i~m Vlf')L'UlaEi

G.l!:l.<J::nalJ'51E1i'tl1,r-3~'U~1'Ut11'lU. 'I.la•

thtL.nVlUa~-3fl111Ji'i1 n mVi ~1'll'VI~~a'5'l"1n'U1U £J1fJ 111'51.1.'I.lail1U'Vltl'5tL.n'Vl LLa~-3f111111~~Ll1'Uu.a:; 1,j'lJU11
OJ

mVi ~1t1V1R~a'5'lv1na'UVI'5~"tl rl1t1'51f1!i'V IJ.a:::~1'UVlt'U~1L~B-3Lu~ 1:.:a1'tni'tl1 m'iii LfI!'5~;)n'oiJG'ln'oiJ. ~ .
n~11111U"1nil1~1~-3n'l'rJL iJ'Uil1~11 V1V LLa~"1n.r11~11 WElLU'U.f)1'rJ1 e)-3ml~ lflvtI'5t~ n~1 ~\1~ n111'5IJ.tla

LW~il~1~L'VI1J1~"'lJn\J~1\JVlLL~a~tI'l:;L.nVll~tl~~1'lru1t1'5tL~'UVl1.:J1t1l1'Ui)'l~lJ'tIB-3~1t1V1~'Uu,jtl t11'5~'Uf1I11

i Lfil'51t't1-UB1Ja VI1-31'11'Ut11~LLtI a~Vj -via1'U1'U 11~ 'U1111,. 'tIB.:jf'i1~'W-vi1.1.a :::111'-t i il1~1~1n~B~-3," lJ'rl ua tv



1JflfJ.1il

" .......
~.(9).(9) mmVltm1~~8U"l::t)'U'VI~n~~~. "

..., 0" ~ q CII .,.., <Ii!IiI ...

01"l~1iI~1t)Urvn L~mJ"l1El1'!j11lfl111lb'101111::10'111nu'VI~nG'l~~u~:::IJfl111l a81i1fl~8 ~
"

!Jim~8~'l1 n~1ElltI~ Enn bi48111Ln~m"loNVlJ'U1Vln'l9tU~t fl111l i~1'Ufl1'1i1e1,mq~11l1l1(;1"l~1'UflW1~"lt~'U

mtyfY1(;1~ a1''!n1'!j1f11~1e1~nq'li

~.Gl.1el n~vV16m"lG'l81,J"l::~U"l1El1'!j1•
01') L~V'Un1')a8U LU'Un1"JoW(;lJ 'U1Vln'li:;f11'1i1e1~nq'li~~1 'ULL~t'U8 mr'U L~EJ'U

iim"lm"JV1EJ ~ntl~~ 81itl"J1EJ1Lfl,)1:;"; ~~Lfl"J1t";U.~::G'I~1~a"l"JRm11li~~vl1'UVlq'li~U.~tL;l8'V11"J11l~.:J

a8VlUVl,)nLil8'1011'V1~8n'lm,)1JYia~L~~llflWi)''J''l1J~~mj''l''J1lijm'l tiu1IJ)m"J1l11,Jm'loWVlJ'U1U~tLG'I~llm,)L~VU•
m"Ja81,Ja~L~~llt11~L~v'Ua11J1,)C1;in'li1f'iufl11LYillL~llU~tL~ElU~~1EJIJ)1,JLfH1~

" "
mh11vl11 "ltlLLU'ULL~t1tj01"JL~ElUm~~muij'VI~1V"ltlU'll'UlVlv~~~8u~miilil1'Hu1'll~UVl

'V - III ~

'!J8~~L~EJUU~t"l1V1"U11Vltl'vi81'l~::L~8n1iu U1Vl1.:J01"lG'l81,J111L'VI1J1ta:IJ'l1mtlu uu 01~a8U~-31Ji81tid
" "

m"lU"!i'W1V 01"J81itl"J1El(Lecture, Discussion)

01'H;'8'UU'U'lla:IJllU1(Seminar)

m~limwpfn'li1 (Case Study)

f11fl~U11J (Field Teaching)

m"JP1m~n~.:J1U/ m"lltlVlfilupfn'li1 (Study Visit / Field Trip)

m"l~ntlil,m (Practice)

m"!i~n.:J1'U("!i11lil.:Jn1'~~mwu) Job Training (Including Coaching)

m"l~:muLVlvl-&1~vL\'1u~11,J(Research - Based Instruction)
dO

(9)0

m'S~m~11~uFt111VlEJ~"'''J::(Independent Study)

m"J"!itt)1lG'l1l8-3(Brain Storming)

m"lG'l,utl';itL~'Uiih~ty 'VI~eJn1"J'\.hL~U8(:.1~'tI8-3m"l~'llFl'Uvttvli''UllmJ'VI1l1V.

(Summarization or Presentation of Assignment)

m~'\.hLfl~8~ij8U~::bVlflt1,JLflV~~Vlflviij8v1.'U{1lil\l,ju1l11m1,Jn~m,)lJ!Ji1-3~" . .
~.Iel nflVV1Gm')tI')::Uiu~~m'n~vu~. "

'VI"'n",~')viLtJVl~1Lil'Um"J~8~ijn!;lV'VI5m"JtI"ltLijU~~Uflt'Vl1U~8'll11LnVl~~n1"!iL~V'U~". "
fl"lUIJ)1lJ1l11J)~§1Uflru19ii"Jt~'Umtyty1\J\~ a1'!J11"U1f11'1i1e~nq~LVltl"!it'4LiJ1,Jfl1tl~n'licltl n~"J1'UL8n~1"J

"J1Vfl:;La tlVl'tl8.:1",~n~IJ)"lLL!;lt'l11:11"!l1LVlVtm5m"JtI"JtUiu'VI~1n'lo1a1tl1g ~.:Iij~.:ILL'U'll~-3bnru"LLa::LL'U'lla~milJ" .



lIf1tl.(i)

16n1'j1f1u.a~th~wur.ia1l1"'!1un''jL'imJ!
Gl) ~11JfJWti~~lJ-;}'iaG~'nJ

l-am~a~ ~n\Jl'Wq~m~lJf117U7~Ui1.l~1JLtl~f117U~~Ui1Jl~EJLv1tl1J~11J,r1JL~a1J'VI~tl

mhH1u n17atlu"lim;)au m~'lh:Hiiu~a'31UvilJtlu'VIlJ1a If1a~atlu m~'\h~Liiu~a\l11.lL~atmtl7LLmlJ
• 'U

eeu t~njm -ffj;l~1-;}atlun1'~~ l'latlnJ:Ja\l11Jn17L;)a1J'Vm1'1f1f11~

~) ~1Ufl11lJi
'U

lin17&U)'UoUtlL;ja'U n1"latl'U'l.hm'lhh fl1"latl'UtI~u~ fl1'H;;aU~1a\l11JLLa:~

'I,hLaUtltl1nL t1~1 f117a-1m\J1-;}1nfl17t11~L~aULLal'l\lfl11lJfll'lLihJ
'U

GIl) fl1'Uvim~~'VI1\1thyq!1

tin177tl'l1JalJtl~ f117a~Utl7tL~Uri1~'Y f117';171a.:l1'U f11~'lhLaUtl~a"tl..:Jfl17

a'U~'Um~-r'UlJtl'U'VIlJ1af117~lJ1JU1

cr) fl1'Uvimytfl111J~lJi'U;ht'VI11-1'4f1f1aLLatfl11lJ-r'U~I'l'lftl'U

tin1'~~~Ln~YU)~m71J fl17U7tLiiU L~m v1tl1J~1lJ.:I1Un~lJvitfl-rtJ1J tl'U'VIlJ1aLLa~

<1:') fl1Uvi m~*tfl17~fl1LfI'i1~"'L"B~~'lLa" fl1'i~ija17LLat rm 1iL'VIflL'ULaaa17alJL 'VIP(

lifl1'ilJijuVllJ1EJ-31'Uv1LUU1~~L~EJ'Utl7::1J1afl11lJi lu~'UI.~EJ'lJLLat~1Jfl11L~1Jb~1J

-;}1n~ij~-3Yi1J-nLLat~ijijij'Ula'llvilifl111Jti1 L~ijf.)ij'VI1.:11'1f1fl1'i(Digital Literacy)

eo. n11'V11UaUUll'~'j!11Jr.ian1'j~au!
amu'U91ij-3fhVlul'l~::tJ\JLLa~nalnt'Ufl1l'VI11Jam.lLyjaVlJa1J11Un;;n'IY1LLa~~ri1~~-;)fl17;;n'IY1'V1nfllJ

'U •

~11J7::'UtJtI'l~tilJf'ltuil1fj'(JtJ~"'mrU~1J '1

GlO.Gl n1";j'VI1Uaij'l.l1J1\J1"l§11JJ:Jafl17L~EJ'lJi'''UN::iiun;;n'IY1ri1'''.:I;;n'IY1tl~

Glo.m.Gl fl1"l'VI11JatJtJt1J"S~~'U"l1£j1"d1

mO.m.Gl.Gl ~aa1JtI";j::LijlJfl1~atllJ"Ut>-3~lJLtl,rhLilu1t11Jl11JLL~Ufl1";jatJlJ
'II

mo.m.Gl.ID ~a a1JtI~::LiiuJ:Jafl1~L'ialJ'''El~~L~EJ1J11~Uu 1t1\J11lJ1\J1"t1'l~""f1
'U . 'II •

fl1~L'iEJlJi~"B"'Vif\~m'i1Jv1'i~'Ul111J'lh::1J1a'l1t11'1f1
'II.' •

.. ., II 0

GlO .Gl.m.cr lJmt\J1Un1'i'VI11Jaa'lJnl'h 'VIfl:: LL1J1J-;)1nn7::1'l1'lYfl1 \J1tI'U uae

.:J11Jm~-r'l.llltl'U'VI1J1a7::wh.:Jil1f1fl1,);;n'IY1f1::LL1Jufl1'iaa'l.lla LLa::t.lam"SL~alJii~L'ia'U 1~-r'U
. 'U



(i)O.(i).l!l mCS'Wl\laeJ'Ut'U'i::~'Uv"rnal'1'S
"

ij n 1 CStl 'it bij 'U ~ CS') ~ a fI'UfI ru I'll ~ 'lJ fI ~'VI~ n ~ 1'1'S1\I 'i:: 'll 'Utl cs::ntJ fI W I'll 11• '\l •

~lntICS"S1Jm,,)~Vl"S.:Iflru19li~.:It'Uu.attJflnamutJ" ..
(i)o.l!> m'iVl1'Uafl'll1JlI'1CS~ltJeJanl"~L~V1Ji"'VI~-3~ln,jnPfn~li;hL ~~m'iPfn~t1.. "

(i)O.l!l.(i) mCSil'i1~fl11tmcsij-31tJ'Vil'!Ja.:luru;;l'1vr~.:IalL~~m'i;;n~n fOI1'ab,j'\lm'a'Vil1~EJ

L;j-3"'1J'lVlmtJm~tl'i:;nfl'Um;jW'!JeJ.:Iuru;; ~a~I.:1~aL;ja-3LLa:;,j'eJafl1'i1~ EJ1J1tl~'lltl~-3mt'll1'UmcsL~EJ'Um')aau

LL"t'VIana~'iLL'U'UfI'i'U1~~,)".i11J~.:jm'itl'):;LljtJflrum~" .
(i)o.l!l.l!l m'irilcs1~~ln~tl'itna'llmCSLL"t~tl".i:;Li'lumEJ'U!1nL~atlcs:;Lij'Ufl111JYkwfll';]

" ".J lUlU 0 "'''.o:aI,,1LI UQ 4,04..., ....

Lm.11nun n~t m'iVl1.:11tJ'IIfI~'UOJ" 1'1'it L'llV'll1UV fl111JCS'UeJfI'IIau ~'i'iEJ1'U'i,)W ~ j;Jal'Un LLatfl111J'i'UeJfI'II!1'U

~f1"'-3f11J

~ II SI"
(i)(i).Gl f1rua1J'U~'!J€l.:leJL'!Jlf1!n~1. "

~L;hPfm~tl~fI.:jril L~~n1,);; mil '1.~~In'h~'OEJ1J;t n"elll'1atJtlalEJ'VI~!1 LViEJ'ULvh blat
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al'lJu.\J'Jih'i1\1ft1111,".:J'WiJt\l"iJ~1J1fJ:S'1~ / ~'lh::niJun1' u.a::@1iuwtil" ,

9tiJn1n1~Uii~11J,.a~uW""'M~nu"'ftittlft1a ...ww;;" a1'tJ11'U11111fiel~nq~ un1,fln1fi 2559
.!I ... .,
n'"d11i1WU 8 6\111f111'W.ft. 2559

a~tl~1EJ.Il1Ut:J~Fl11lJi4-:1'ntlL~d''Vh1~VI"'fla~~;'"tJflI141~·fuw9ilfl a1'n1't11J11~1ij-:l fln~ 1~~u'Vl,)1ufl111l~-:I'tn.lh
, v "'

n1~t.jf~ru;;~ Lyjmht:J~m~"1''j1~m tI'I..jfLuuirJlJfI lum~tJ~utJ~-:I'VIaflG'l~~ n1~L~tlUm,)G'ltl'U u"~n~m~lJ~u"v • v ,

LvJtl~91Ju"il~~ 1m~'jjru;;~~~.:!tJ~::a-:lf'l 14"::LUU~~tl-:lfl1~'(jB-:I~a1~LL~.:!.Il1U~tlhI

Of 0 0 II' o .Jd 0

fliJ'UnaUfttlL tJu~afJet::VIana", \111.111.1 1iI11J11J~ 1iI1U1U'VI ~ 1iI1U1U
'U

II 0 " co 0 II
('tJiJ~;i1U11J~a1 L~1iI~a1L'\I JJ.:t1U'VI1 uuuaeu CI1l1 ~"ilU

n11f1n'Wl (2) ,II ., II .,
m,fln1fi)mA1fJ1iI1.:J 'tJiJ2ditniitU

(1) (3) (4) (4)/(1)*100 =(5)
.,

64 46 46 21 32.811l11fiiHnq~

'" ., .:."., ' II"il'lm 1'tJU\!a'VI1~lJ'tJil.:jU1fJ;J1-11

~1fl~VliJUu.UUG'ltlumlJ.x-:l 21 flU 'Vh:I1ULUa<IJt1V1\·nhanlJ~1"lJm~ 7 flU (~"LuU~cm~:: 33.33) VI"hm1Uv

~~1aTVfn~ 1 flU (~~LtJU~e:leJ"::4.76) Vlu"wnuLBfl"lJU 10 au (~VlLUU~BeJ":: 47.62) ~'U~ 1 flU (tiVlLtJU~e:leJ
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7 33.33 1 4.76 10 47.62 1 4.76 2 9.52 211l1'l!Y1il.:lnq~

'" II' .:, '1.1 ., ...flaU'VI 2 'tJU2dit'VI1I.lJ'UiJ-IIUW9IfI
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.
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2. f11~Vh~1'U\Jl'HVI~eUf€l~f""El.:Jntla1"tJ1v1~tl'"dlmhu1'ULLtltlaatlmlJvI'U1ail~"!Itl~Uru;;{;I,j1'U1'U I'I'U 21

6 vil.:J1t!'WIJI'Hal"!11 (62.47 I'I'U(~~\tJ'U~mJa:: 10 Uru;;\Jlvi1~1'UIJl'Hal'!111'1'U(;i~LiJ'IJ~8aa:: (57.28

5 LLatuhtUflU (R~LtJ'U~tlaa:: ~.:Jd (81.23•

..
'W"·Nil1'l11 lli'i:,!,.,ftnil"~ "~"'iWU1 'l111..

0 III • .. • II~1\1'J\I 'lil8it: ~1\1'JU 1ilEJa:: lil1U'JU 'le8it:

"" 10 47.62 6 28.57 5 23.81 211l1'1fie1'1nqlt

flU'U~ 3 "111Jii'l'ne1tlil'lle1'1U18~1~ / ~\h::nuun1'i LLa::«tfucutiP1 Pliln1'itlaUii"'1U'tlU"'Ucu9iP1"'fln~"'i

Aatlff1aPl'iUCU;;f1 a1'l1111f11l1lt1el·:mqlt

tI .. ~ - S.D. II' ""'i::lP1U'n~1'iru1 x 'iEl8a:: "i::ftU.. ...
1. "1'Uf!CU6'i'i1l lil'i8ti'i'i1l

1.1 iiI'l11lJ~€)~1JI6 G1lil~1JI 4.81 0.39 96.19 ...
• ~1J1fl

1.2 ii~tL;jatl1,jEl 4.48 0.66 89.52 ...
~

1.3 1JI~~~tlL1a1 4.48 0.66 89.52 cO

~

.. ~ "'til·' 4.62 0.49 92.38
..1.4 lJfl11lJL aaatLLa:::LVI'UIJI€)'it a"ll'UG11'I.J~11J ~lJ1fl

1.5 ii~~';la1tl~'iru t'U1"111;i.., 4.62 0.59 92.38 ...
'~1J1fl

1.6 bl'll';l'Wfl!]bflru9l 'itLihJ'U"!Imtl.:Jf'1ml'VI'Lha ..:n'U 4.62 0.49 92.38 ...
~lJlfl .

1.7 iiI'l111JB~'Vl'U~BG1.fl11::LL1~"BlJ 1'Ufl1'iVh:I1'LI 4.48 0.66 89.52 ..
VI

1.8 iifl111J"!Ia'U'VI11'uL~a'i t-LJfl1~vi1~TI.J 4.48 0.50 89.52 cO

~

4.57 0.56 91.43 ""1111 "1I1n

2. .11Uft11111.... n ...... ~.,j..l II ~ " ... .J 4.14 0.71 82.86 ...2.1 llf'l111J'i 'U'VIam"ll1 "''VlLflad"ll'iJ.:J~ttlJl'i.:Jn'UVltil'Vlnl'·H1'U VI~
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..
~

.. n .....1 tI" -- 1'" iJ ' ... 4.24 0.75 84.76 cO
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t1'i::~'Vl~.nl'WLLatiitl'it~VlE~a
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VI
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v v
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0.77 83.97 """i~1I 4.20 fI
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..
'"
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...
fl
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..
VI

""Ill '" .. Q • I ...I 0 ..3.9 lJ'VlI'l'Ul"1tf1LlI\lUlfltflB.:J1'UVl'VI1 4.33 0.56 86.67 fI
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4.1 jjfl11lJa1lJ1'mtl~u~11"'L')1nuL~'t)'IJ~1lJ\l1'U 4.48 0.50 89.52 ...
Vl

4.2 iif'l111JG'l11J1')Q1tin1~~",IJiB~'t)aT'j'i~,.,-j1\1Uf'lf'la 4.29 0.63 85.71
..
'"•

4.3 iiI"111lJG'l11J1'JUl'Um')vhn'ULu'Uvil.l 4.43 0.49 88.57 ...
Vl"

4.4 ijFl111J-ru~Vl'!mu1un'Uvtl~-rUlJBU'VIlJ1El 4.43 0.49 88.57
Col

'"
4.5 :U1")'J11JG'l1lJ1';iQ1'Ufl1"HLG'I"'.:Jfl11~1"111lJbiJ'U~ti11'Un1'~'Vh:n'U 3.81 0.85 76.19 ..

PI
'IJ

4.6 Elfl1J-rU'W\lm1lJR"'L~'U"lJfI\I~~'U 4.33 0.56 86.67 ..
'"'U

4.7 ilf'l111JG'l11JT'iQ1'Ufl1'Jtl~~ Lil'IJn1'Jvi1\11'ULL"~t1-rUtl~\I\l1'U"lJ8.:J 4.14 0.64 82.86
...
'"

~'ULtl.:j

.. !U 1 .....1 4.28 0.61 84.76 Col

4.8 lJf'l111JL"lJ1'U(;l'Um.:lLL"~j:.J8'U '"'U

4.27 0.64 85.36
...

112.1 "
5. tl1'U~n'tt::n1'i~Lf'l11::-ML;;.:Ji1La'U n11~aa1'iLLt1::n1'ililb\'lfi tulaai11"Ul'UL'MfIi

5.1 ill'ln'M~ l'Ufl1~1 LI'l'J1~";bL~~~"'fl1'')BlJ~L ~\I~1L""lJ 4.10 0.75 81.90
...
'"'U

5.2 iiI"111lJG'l11J1"iQ1'Un1')~m11"jn1"<it.ufl1~n hlEl

5.2.1 ~fl11lJa1lJ11ut'Ufl11~mnm1'Jl,jfl1'M11VlEl fl1'Ufl1"j~'" 4.48 0.50 89.52 ...
'"

5.2.2 i1fld1lJa1lJ1"<iflt'Ufl11~f1a1'~m11-tl.n1'M11'V1El~1'Un11~\1 4.52 0.50 90.48 ...
VI~J'lfl

.. 1 d 1" 1 IV • 4.52 0.50 90.48
..

5.2.3 lJfl111J"1lJl~t;) 'Ufl1':ia'Vt;11':inT~"lifll~1 \'IEl ~1'Ufl11m'U VllJlfl

5.2.4 iifl11~allJ1~Q t 'Ufl11~f1a1~fl111-tl.nl'Ml1 VlEl~1'Ufl1'L ;)El'U 4.52 0.50 90'.48 ..
VllJln

5.3 iifl111JallJ1'JQ 1'Ufl11~8a1'~fl111 ~fl1~1e)_'ntl~

5.3.1 iiI"111~al~1';ml 'Ufl1~~Ba1"jfl111~flTI~nij_'n'l~ ~1'Ufl11"JVl 4.29 0.55 85.71 ...
'"

5.3.2 iirn1lJa1lJ1')ul'Ufl1':i~Ba11fl1"jloB'fl1'Mle).:Jnq~ ~1'Ufl11Yh . 4.29 0.55 85.71
..
PI
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5.3.4 ijf'ldllJ~llJl~U t 'Unl'~~mn~m~ti.nl'lil~.m'1~ ~l'Um~ 4.29 0.55 85.71 ...
~

.,.
L'!JtJ'U

5.4 iifl1llJ~llJl~U 1urns tif'l81JihL~tl1LL":;l V1f'11'Ul"~~l,)~'ULVI" 4.29 0.55 85.71 ...
~

t'Un1'~'llll~-:jl'U

~'nJ 4.36 0.57 87.24 ...
"... '" ....

lijiUJ~111"~1111" 4.31 0.65 86.27 "

0.00 - 1.50 ...
iif'l111JYi"'ntlt~ t'U~~~\Jl'ltl~tJi\Jth~L ~~~1'UVllJ1EJeN

"

1.51 - 2.50 ..
:Ufl111Jn~rm 1~1'U1~~t1~m'll-ru'll"!i.:jVllJ1EJCl-ll ,

2.51 - 3.50 ...
:Ufl11lJ~.:I'n81~1'U"!i~~t1'Vmti'IIIlJ1EJ(1.:1

3.51 - 4.50 . ...
:Ufl11lJn~~El t ~t 'U~~~u~VllJ1tJCl~

4.51 - 5.00
..

iifl11lJYi-llViClhhl~~~\J~lJ1nVllJ1£1Cl-ll
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1. fl1111f1f\ll1'U'U€I~"1'U"1I"€IUQA"R'U€I~1I1111"a1aa1Jl"SA1"S

- al1Jl';i(11111'1'J11JiVi'n'li"~.f11'1of1er~n'l'lilJ1t-HI.'I.Jn1';ivhnu l~LthJtlth~~

- m'lll1~~tJ 1'Um~vil.:11'ULL"t1~n'll-rtl~'J 1~Lilnu~.:j LL1~~ellJ LL"tm'nhPldllJ~lJ11,n ~L'VIlJ1talJnun'U~ ~

- LU'Ufl'UY11ifl1~nX1~1~m~mll'nltJ11'lile)-1nq~ :un~EJ1lJl,)U1V1L~EJ'U~mJt~Pl11lJLrn';i'neJlVlqjVJn,Pl'U

w '" ,';im'ntl'U11lJ~1'U

- L\J'UUPlf1,,~iiI'l11lJmt~tl~tl1'U n~lLLa~-1f111lJtll'l Li4'U nG1lLa'Utl f111lJtl ~1Vlli :UPl11lJtll'l'Vl'U~..ijn....~n. . ~
q • 4 ell

LL'na..:JlJfl11lJ'U1L'lItlCltl

- 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.

- LiJ'U~iif111lJ~ 1~1'l11.. ~
- LU'U'n,rn-:n'U~iifl11lJ~.:I t~t 'Un1'lVl1..:Jl'U:Ufl'Jl:U'n~tllJt'Un1"!i-r\J~.:j;rmm~oX1'V1U1"1'UlJtl'U1'l-i L{J'Umh..:J~. ~

v •

- uru;;~ lJ'U.:Um1lJtJl'l'Vl'Ut'Unl'Jlhnu ~"tlil*"r'U~:Uln
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2. fl112JfI" ~mJ'!J iJ.:I"1U'rI2JfI i)1I'M11'r1t11ftfJ1R'Sfil1'a

- ~~mtlmavnuJ\'11i'Vlm~a l~v"~-1 LU'W1~nu~".)'un¥lm~1~1I1vi1-11'Uvtl~.:JL~v'Un'U1I~1i'VIEl1~(J'il~l~¥
'1/

fl1111fiuVI'Ihum,j'n;1m~1

- LtJUllVl1i'VlEJ1"'Elyft.lil""lPlmmyfiifl111Jtl~'VI'U ii"'n'Nw~ hard working Lu'Ufluiut ~3.l~a11J1~mLell'l.:l

fl111JflI'lLi1'U~LtJU'lht lEJ'U-Ul'itltl.:lf'lm

- I can only say good things about Sunisa' 5 education

- L\J'U1JVl1i'VIm"'EJ~~t.li'\IJlUW;;IJl~~all\!~WIJ.U'U
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- For us a well-balanced skillset and determination for success is important
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