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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

Bachelor of Arts Program in English 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ                         คณะศลิปศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :   0305 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in English 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อย่อ (ไทย)  :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (English) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.A. (English) 

 

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

 จ านวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

       5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี
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     5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย    

       5.4 การรับเข้าศึกษา  

  รับนิสิตไทยและตา่งชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

        5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

ไม่ม ี

        5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนในภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2562 

6.2  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561      

6.3  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562     

6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562      

6.5  สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตรในการประชุม  

         ครั้งที่ ................. วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ. ...............      

 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2564 

 

8.     อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เจ้าหน้าที่ดา้นการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการตดิต่อสื่อสารของทุก

หนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

 8.2  เลขานุการ เจา้หน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.3   บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและสายการบิน  

8.4   บุคลากรในวงการประชาสัมพันธ์  
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8.5 บุคลากรในวงการน าเข้าและส่งออกสินค้า  

8.6  บุคลากรในวงการหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์  

 8.7 ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ และอาชีพอิสระที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  

    8.8   บุคลากรทางการศกึษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม

หลังส าเร็จการศกึษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

9.    ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับที่  ชื่อ  สกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันทีส าเร็จการศึกษา ป ี

1. นางสาวจิตติมาพร 

ตน้จ าปา 

33207001xxxxx 

 

อาจารย์ M.A. (Research) 

 

ศศ.บ.(เกียรตนิยิมอันดับ1) 

Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

University of Sydney, 

Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

2559 

 

2547 

2. นางสาวชวนพิศ  

ศรีวิชัย 

35006003XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

พัฒนาวิชาชพี 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง   

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่   

2561 

 

2549 

2547 

3. นางสาวพชิญส์ินี 

เสถียรธีราดล 

216030008xxxx อาจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2559  

2545  

2542 

4. นางสาวเยาวรัตน์ 

เม็งขาว 

35001001 xxxxx อาจารย์ M.A. 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

Literature 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Essex, UK 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

2549 

2543 

5. นางสาวแวววรรณ

พุทธรักษา 

55099000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.(เกียรตนิยิมอันดับ1) 

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

การสื่อสารและพัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

 

2549 
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ล าดับที่  ชื่อ  สกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันทีส าเร็จการศึกษา ป ี

6. นายสุวทิย ์ ตคิ า 35705013XXXXX อาจารย์ ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

 

2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

     มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดการค้าเสรีและมิได้จ ากัดวงการค้าระหว่างบุคคลหรือชุมชนใน

ประเทศหรือเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่มุ่งเปิดตลาดธุรกิจในเวทีโลก อันเป็นผล

ให้รายได้ส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการส่งสินค้าออกนอกประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ชื่อว่าเป็นจุด

ยทุธศาสตร์ของธุรกิจการท่องเที่ยว ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดปี ซึ่งเป็นที่มา

ของเงินรายได้อันมหาศาลของประเทศ นอกจากนี้การส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ ก็ยังเป็นที่

นิยมของแรงงานไทย และเป็นที่แสวงหาของหน่วยงานต่างชาติ เพราะฝมีือแรงงานไทยได้รับการยอมรับว่า

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเหล่านี้  เป็นผลของการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เน้นการพัฒนาประเทศให้

สามารถแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ 

เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น มุ่งเน้นการ

ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี

คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ

ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม นอกจากนี ้

โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึน้และเสริมสร้างขีดความสามารถการ

แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ประกอบกับปัจจุบันมีการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

commerce) โดยสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นได้จริงตามแผน

คือการพัฒนาก าลังคนและคุณภาพของคนให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถที่จะเข้าสู่เวทีการ

ติดต่อสื่อสาร การเจรจา การต่อรองและการแข่งขันในเวทีโลกได้  ดังนัน้ภาษาอังกฤษจึงเป็นอาวุธที่ส าคัญ

อย่างหนึ่งที่ส่งผลให้การติดต่อธุรกิจการค้าเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ยัง

เป็นหนึ่งในทักษะการสื่อสารที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย 

 ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ยิ่งเน้นย้ าให้ประเทศไทยให้

ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนพร้อมกับพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของ



7 

 

อาเซียนเพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในประชาคมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากกฎบัตรอาเซียน

ข้อ 34 บัญญัติใหภ้าษาที่ใชใ้นการท างานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ท าให้โลกไม่มีพรมแดน 

ปรากฏการณ์นี้มิได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่และภูมิปัญญาใหม่ ที่

สื่อสารผ่านการติดต่อสื่อสารทั้งในรูปแบบของการพูด การเขียน การฟัง และการแลกเปลี่ยนในเวทีต่าง ๆ

ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อทุกสถานการณ์ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

สังคมไร้พรมแดนและสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความคล่องตัวก็คือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ

ผู้คนในสังคม ดังนั้นบุคคลใดที่มีความรู้ความสามารถในทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็น

อย่างดหีรอืมีความรูค้วามเข้าใจและความพร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษย่อมมขี้อได้เปรียบ

มากมายทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่นความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นที่มาจากต่างชาติต่าง

วัฒนธรรม รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้า่นสื่อภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะข้อมูล

สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (social media) 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ดังที่ได้กล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความเป็น

สากลทั้งในด้านการค้าในตลาดโลก การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักใน

บทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลและทันสมัย และสิ่งหนึ่งที่จะกระท าได้คือการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม 

คิดเป็นวิเคราะห์ได้ และมีความมั่นใจในการน าองค์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและทักษะด้าน

จติใจที่ได้ฝึกฝนเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นวงการอาชีพใด ๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ

และนานาชาติ หรือวงการวิชาการต่าง ๆ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษนี้ขึ้นมาซึ่งได้บรรจุรายวิชาหลากหลายทักษะ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้

ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล และภาษาศาสตร์ นอกจากนี้ยัง

กระตุ้นให้เกิดการตระหนักในคุณค่าทางวรรณศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ ผ่าน

การเรียนรู้งานวรรณกรรมที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และช่วยฝึกฝนการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้หลักการตีความ

ตามแนววรรณศลิป์ พร้อมกับสร้างเสริมความรู้ความสามารถในเชิงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อใหเ้กิด

การเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่น

ด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้

ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

กลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 5 ด้านดังนี้ 

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: 

HEd.)  โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของ

อาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหา

วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึน้ ดังนั้นจงึต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม

ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงานซึ่งต้องปรับปรุงรูปแบบและ

วิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ  

 

(2) ด้านการวจิัย 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบ

ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุน

แรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู  และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาระบบบริการด้าน

สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร์ และการศึกษา เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้

ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถ

ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วนหรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 
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(3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การ

ให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่

กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณา

เกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของ

สังคมโดยทั่วไป  

 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก

ทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยอันเป็นรากฐานของ 

การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปสู่การสงวน 

และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกั นในประชาคมโลก 

อย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 

องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

 

(5) ด้านการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ

สากล โดยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็น 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะตั้งเป้าหมายให้น าไปสู่

ความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยยึดหลักประสิทธิภาพ  

 

  12.2.2 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

 คณะศิลปศาสตร์มีพันธกิจส าคัญ  5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างบัณฑิตให้มคีวามรู ้ทักษะและจรยิธรรมเพื่อตอบสนองตอ่สังคมและประเทศ โดยยึด

หลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

2. มุ่งการวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

3. เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม และการจัดการศกึษาต่อเนื่อง

เพื่อสนองตอบความตอ้งการของประชาชนและการท างานขององค์กรต่าง ๆ 
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4. ส่งเสริมคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ร่วมกับชุมชน 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ        

คณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ

ศิลปวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา มีพื้นฐานความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย 

สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้ ดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้ 

 

12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

          หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ

อื่นอีก 1 ภาษา บัณฑติสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(2) ด้านการวิจัย 

 หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถในการสามารถแสวงหาองค์ความรูใ้หม่ได้

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมอืหลัก  น าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในวงการอาชีพหลังส าเร็จ

การศกึษาหรือใช้เป็นรากฐานในการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

(3) ด้านการบริการวิชาการ 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มคีวามสามารถทางวิชาการด้านภาษาและการใชภ้าษาอังกฤษใน

วงการอาชีพหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ได้เป็นอย่างดี 

          (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

         หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มคีวามตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและ

นานาชาติ โดยเฉพาะของเจ้าของภาษาและผูท้ี่ไม่ใชเ่จ้าของภาษา เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

สันติ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้  

 (5) ด้านการบริหารจัดการ 

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับด้านทักษะความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติตนต่อวิชาชีพที่ท าด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณค่า

ต่อสังคม มีระเบียบวินัยที่ดงีาม 
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12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

(1)  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  

(2)  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ด้านภาษา วรรณคดี  

เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหมต่่อไปในอนาคต 

(3)  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาที่สามและ

วัฒนธรรมเพื่อใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  

(4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่าน

รายวิชาพะเยาศกึษาและของชาติผา่นกิจกรรมที่จัดขึน้ตลอดหลักสูตร  และสามารถท าการเผยแพร่ให้เป็น

ที่รูจ้ัก  

(5)  หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 

โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยผ่านการศึกษาในรายวิชา  เช่น

วิชาวรรณคดี  เป็นต้น รวมทั้ งเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชาและ              

คณะศิลปศาสตร์ 

 

13. ความสัมพันธ์กบัหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

13.1   กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step Up English  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

            Citizen Mind by Citizenship 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multiculural Society  

               003201   การสื่อสารในสังคมดิจทิัล            3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society  
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                003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

   Health and Environment Management  

                004101  ศลิปะในการด าเนนิชีวติ      3(2-2-5) 

   Arts of Living  

 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

   Socialized Personality  

                 

            

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น 

  

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธ์ 

Strategic Reading 

3(3-0-6) 

146115 ประโยคภาษาอังกฤษ 

English Sentences 

3(3-0-6) 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life  

3(2-2-5) 

 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 

Listening and Speaking for Opinion Expression 

3(2-2-5) 

 

146201 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 

English for Phayao Studies 

3(3-0-6) 

 

146212 การเขียนย่อหน้า 

Paragraph Writing 

3(2-2-5) 

 

146233 

 

 

การฟังและการพูดประเด็นปัจจุบัน 

Listening and Speaking on Current Issues 

 

3(2-2-5) 

 

 

    

 13.3 รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่น 

146200 

 

146273 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์  

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5)  
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 English for Communication Arts  

13.4 การบรหิารจัดการ  

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและได้ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น

ประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการเป็นกรรมการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงานเพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชาท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรยีนการสอนหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยแต่งตัง้

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 1) แตง่ตั้งผู้จัดการ ผูร้ับผิดชอบ ผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับ

กลุ่มวชิา อาจารย์ผู้สอนและนิสติ ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหค้วบคุมก ากับติดตามการด าเนินงาน กระบวนการ

เรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

           1.1 ปรัชญา 

 ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นศาสตร์ที่บูรณาการเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม และการแปล พร้อมประยุกต์ใช้ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจและ

ความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและ

คุณค่าสากล  

      1.2 ความส าคัญ 

       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถประกอบอาชีพได้

ตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ  

           1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            เพื่อผลติบัณฑิตให้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ดา้น

ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

1.3.2 มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการตดิต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.3.3 มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห ์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรอืแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความ

และตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปล

ตัวบทที่ใชค้ าศัพท์เฉพาะด้าน 

1.3.4 มีความสามารถคิดและวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะ

ประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผา่นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

1.3.5  มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการ

ท างานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทตนเองและรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ้ื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

1.3.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทาง

ภาษาอังกฤษในการสบืค้นขอ้มูลและองค์ความรูท้ี่ทันสมัยเพื่อการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ

แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับจาก

เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้ใชบ้ัณฑติและตลาด 

แรงงานในปัจจุบันภายในปี 

พ.ศ. 2565 

2.1.1  ประเมินความต้องการและ 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติ 

2.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐานมา

จากความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติหรอื

ตลาดแรงงานและเทคโนโลยียุคปัจจุบัน 

(1) รายงานผลการประเมิน

ความต้องการและความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน

ระดับดี   

2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เพิ่มพูน

ความรูแ้ละประสบการณท์าง

ภาษาอังกฤษและการวิจัย

ภายในปี พ.ศ. 2566 

2.2.1  สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้าร่วม

อบรมหรือสัมมนาวิชาการ อย่างนอ้ย              

ปีละ 1 ครั้งต่อคน 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย                  

อย่างนอ้ยคนละ 1 เรื่องต่อ 1 ปี 

(1) รายงานผลการอบรม

หรอืสัมมนาวิชาการของ

อาจารย์ในหลักสูตร 

(2) รายงานการวิจัย 

2.3 ปรับปรุงหลักสูตร 

ศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษให้มมีาตรฐานไม่

ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนดภายใน

ปี พ.ศ. 2566  

2.3.1  ทบทวนและประเมินหลักสูตร 

อย่างสม่ าเสมอ 

  

(1) ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าภาคการศกึษา 

(มคอ. 5) ภายใน 30 วัน  

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา 

(2) ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าปี (มคอ. 7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

    1.1 ระบบ  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยาว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

    1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร 

  

    2.1 วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น  เดือน  กรกฎาคม-พฤศจกิายน  

ภาคการศกึษาปลาย  เดือน  พฤศจกิายน-มีนาคม  

ในวันและเวลาราชการ 

 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

  

       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และระเบียบการสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

          พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตจากระบบรับตรง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษา (TCAS)  และโครงการพิเศษอาจแตกต่างกัน  

 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

       จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นพร้อมทั้งจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นสิิตอย่างตอ่เนื่อง 
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    2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

ชั้นปีที่ศึกษา จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 100 100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 2  100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 3   100 100 100 

ช้ันปีที่ 4    100 100 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 100 200 300 400 400 

คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

    100 

  

2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

1,930,800 

630,000 

 

2,065,800 

630,000 

 

2,200,800 

630,000 

 

2,335,800 

630,000 

 

2,470,800 

630,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

 

200,000 

180,000 

150,000 

40,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

4. งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวมรายจ่าย 3,300,800 3,435,800 3,570,800 3,705,800 3,840,800 
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       2.7 ระบบการศึกษา 

          จัดการศกึษาแบบช้ันเรียน 

          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

          แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

          แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

         อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

                เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

 

 

เกณฑ์ มคอ. 1 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 

2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 

2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  89  หน่วยกิต 84 93 

2.1  กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 6 15 

2.2 กลุ่มวิชาเอก/วชิาเฉพาะด้าน   54 54 

         2.2.1 ทักษะภาษา  ไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกติ 30 21 

         2.2.2 ภาษาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกติ 9 12 

         2.2.3 วรรณคดี  ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกติ 12 12 

         2.2.4 การแปล  ไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกติ 3 9 

2.3 วชิาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกติ - 18 

         2.3.1 กลุ่มวิชาโท    18 18 

2.4 กลุ่มวิชาการศกึษาอสิระและการ

ฝึกงาน  

  6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 126 หนว่ยกติ 120 129 

 

หมายเหตุ แตล่ะสถาบันสามารถจัดสรรรายวชิาท่ีต้องการเนน้ในกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือกมากกว่าท่ีก าหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกาศ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 นี้ได้ หรืออาจก าหนดกลุ่ม

วิชาเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และพันธกิจของสถาบัน (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประกาศ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560, หน้า 5) 
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3.1.3 รายวิชา  

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      30 หน่วยกิต  

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step Up English  

002101 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multiculural Society  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  
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  2) หมวดวิชาเฉพาะ          93  หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชาแกน       15  หน่วยกิต 

 146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน     3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life 

 146161 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

 Introduction to Linguistics 

 146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา      3(3-0-6) 

 English for Phayao Studies 

 146242 วรรณคดีเบือ้งตน้        3(3-0-6) 

 Introduction to Literature 

 146398 ระเบียบวิธีวิจัย        3(3-0-6) 

 Research Methodology 

    

 2.2  กลุ่มวิชาเอก/วิชาเฉพาะด้าน     54  หน่วยกิต  

       2.2.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา     21  หน่วยกิต 

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธ์      3(3-0-6) 

 Strategic Reading 

146115 ประโยคภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

 English Sentences    

    146133   การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น                                 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking for Opinion Expression 

146212  การเขียนย่อหน้า       3(2-2-5) 

 Paragraph Writing  

146233 การฟังและการพูดประเด็นปัจจุบัน     3(2-2-5) 

 Listening and Speaking on Current Issues 

146234 การฟังและการพูดในที่สาธารณะ     3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Public  

146311 การเขียนเชงิวิชาการ       3(2-2-5)  

 Academic Writing 
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       2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์     12  หน่วยกิต 

146264 สัทศาสตร์และสรวทิยา       3(2-2-5)  

 Phonetics and Phonology 

146265  วิทยาหนว่ยค าและวากยสัมพันธ์     3(2-2-5) 

 Morphology and Syntax  

  146364  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(2-2-5) 

   Semantics and Pragmatics 

            146465 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-6) 

 World Englishes 

 

       2.2.3 กลุ่มวิชาวรรณคดี       12  หน่วยกิต 

146345 วรรณกรรมร้อยแก้ว      3(3-0-6) 

 Prose 

146346 กวีนพินธ์        3(3-0-6) 

 Poetry 

146347 บทละคร        3(2-2-5) 

 Drama 

146444 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย      3(3-0-6) 

 Contemporary World Literature  

 

       2.2.4 กลุ่มวิชาการแปล       9 หน่วยกิต 

           146323      การแปลเบือ้งตน้        3(3-0-6) 

                Introduction to Translation 

    146324 การแปลวรรณกรรม                                                          3(3-0-6)       

Translation of Literary Works  

           146424      การแปลเฉพาะทาง               3(2-2-5) 

               Translation of Specific Texts 
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2.3 กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

 
 

2.3.1 กลุ่มวิชาโท    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

นิสติเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
 

    กลุ่มภาษาจีน 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 

  Chinese for Communication I 

142112 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1   3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I  

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2   3(2-2-5)  

 Chinese Listening and Speaking Development II  

142213 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3      3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจนี 1   3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing Development I   

       

      กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

 143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 1  3(2-2-5) 

 Basic Japanese I 

 143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1   3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

 143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2   3(2-2-5) 

 Basic Japanese II 

 143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2   3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II 

  143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3 3(2-2-5) 

 Basic Japanese III 

  143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 

 Japanese Conversation III 
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    กลุ่มภาษาไทย   

 144113   ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

            Effective Communication Skills 

144114   การพูด 3(2-2-5) 

              Speaking 

144130   วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 

  Masterpieces of Thai Literature 

 144210 การเขียนเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

                             Academic Writing 

 144211   การอา่นเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

              Critical Reading 

 144221   ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

               Grammar in Thai Language  

 

     กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

  French I 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

  French II 

 145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking I 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking II 

          145221 การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 1                       3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

         145222 การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2                       3(2-2-5) 

                             French Reading and Writing II 
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     กลุ่มบริหารธุรกิจ 

100004         กฎหมายธุรกิจ        3 (3-0-6) 

               Business Law 

121201   การเงนิธุรกิจ       3 (2-2-5) 

       Business Finance 

122130  หลักการจัดการ       3 (3-0-6) 

        Principles of Management   

122232  การจัดการการผลติและการปฏิบัติ    3 (2-2-5) 

        Production and Operations Management 

124151   การบัญชีการเงนิ       3 (2-2-5)  

       Financial Accounting 

128120  หลักการตลาด        3 (3-0-6) 

        Principle of Marketing 

  

  กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 

123110  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ     3 (3-0-6) 

   Tourism and Hospitality Industry   

123111   จติวิทยาและศลิปะในการบริการ     3 (2-2-5) 

   Psychology and Art of Services   

123112   แหลง่ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว    3 (2-2-5) 

       Tourist Destination   

123113  ประวัติศาสตร์ไทยโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ  3 (3-0-6) 

   Thai History Archaeology and Arts History 

123214  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 

และการโรงแรม   

        Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel   

123215  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 

       Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 
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   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

221110   เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

   Fundamental Information Technology in Business 

222122  การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

   Human-Computer Interaction Design 

222241  เทคโนโลยีเครอืข่าย       3(2-2-5) 

   Network Technology 

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(2-2-5) 

และสิ่งแวดล้อม  

   Geoinformatics Application for Natural Resources and  

Environmental Management 

226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์    3(2-2-5) 

   Internet of Everything and Applications 

229381 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

   Computer Graphic for Communication 

  

2.4  กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต 

  ให้นิสติเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี ้ 

146481   การฝึกงาน   6 หนว่ยกิต  

 Professional Training  

146482 สหกิจศึกษา 6 หนว่ยกิต 

 Co-Operative Education  

146483  การศกึษาอิสระ 6 หนว่ยกิต 

   Independent Study  

   

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถาบันอุดมศกึษาอื่นที่ 

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาตน้ 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาองักฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ ์

Strategic Reading 

3(3-0-6) 

146132          การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

 รวม       15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 

Arts of Living 

       3(2-2-5) 

 

146115 ประโยคภาษาอังกฤษ 

English Sentences 

3(3-0-6) 

146133 การฟังและการพูดเพือ่แสดงความคดิเห็น                                  

Listening and Speaking for Opinion 

Expression 

3(2-2-5) 

146161 ภาษาศาสตรเ์บื้องตน้   

Introduction to Linguistics  

    3(3-0-6)  

 รวม       15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่ 2  

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

146212 การเขยีนย่อหนา้    

Paragraph Writing 

3(2-2-5) 

146233 

 

การฟังและการพูดประเด็นปจัจุบัน                              

Listening and Speaking on Current Issues 

3(2-2-5)  

146264 

 

สัทศาสตรแ์ละสรวทิยา 

Phonetics and Phonology 

3(2-2-5) 

 

 รวม     18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิลั 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5)  

 

146201  ภาษาองักฤษเพื่อพะเยาศึกษา   

English for Phayao Studies 

    3(3-0-6)  

146234 การฟังและการพูดในทีส่าธารณะ                                       

Listening and Speaking in Public 

3(2-2-5)                                  

146242 วรรณคดีเบือ้งต้น 

Introduction to Literature 

3(3-0-6) 

146265 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพนัธ ์

Morphology and Syntax 

                         รวม  

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาตน้ 

146311 การเขยีนเชิงวิชาการ 

Academic Writing 

    3(2-2-5)  

146323 การแปลเบื้องตน้ 

Introduction to Translation 

3(3-0-6) 

146345 วรรณกรรมรอ้ยแก้ว 

Prose 

3(3-0-6) 

146364 

 

อรรถศาสตรแ์ละวัจนปฎิบตัิศาสตร ์

Semantics and Pragmatics 

3(2-2-5) 

 

xxxxxx  วิชาโท    

Minor Subject  

    3(x-x-x)  

xxxxxx  วิชาโท    

Minor Subject  

    3(x-x-x)  

xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี

Free Elective Subject 

    3(x-x-x)  

                        รวม 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

146324 การแปลวรรณกรรม 

Translation of Literary Works 

3(3-0-6) 

146346 กวนีิพนธ ์

Poetry 

3(3-0-6) 

146347 บทละคร 

Drama 

3(2-2-5) 

 

146398 ระเบียบวิธีวจิัย     

Research Methodology  

3(3-0-6) 

xxxxxx  วิชาโท   

Minor Subject 

    3(x-x-x)  

xxxxxx 

  

วิชาโท    

Minor Subject  

    3(x-x-x)  

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี     

Free Elective Subject    

    3(x-x-x)  

                        รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

146424 การแปลเฉพาะทาง 

Translation of Specific Texts 

3(2-2-5) 

146444 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย 

Contemporary World Literature 

3(3-0-6) 

146465 นานาภาษาอังกฤษโลก 

World Englishes 

3(3-0-6) 

xxxxxx 

 

xxxxxx 

 

วิชาโท   

Minor Subject  

วิชาโท   

Minor Subject  

                       รวม 

 3(x-x-x)  

 

 3(x-x-x)  

 

15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

    ให้เลือกเพียง 1 รายวิชา 

146481 การฝกึงาน    

Professional Training   

6 หนว่ยกิต 

 

146482 สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 

146483  การศกึษาอิสระ     

Independent Study  

6 หนว่ยกิต 

 รวม     6 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

001101  การใช้ภาษาไทย         3(2-2-5) 

Usage of Thai Language 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่

เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through the use of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5) 

Ready English 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธ

การเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า 

และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, accept 

and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in restaurant, 

smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง        3(2-2-5)

  Explorative English 

         ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ

โทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร ณ 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงาน

เลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

          Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including trip 

planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, communication in 
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airport, airport announcement, communication in customs and immigration, communication in bad situations 

and party 

 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า         3(2-2-5)

  Step UP English 

          ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่าน

กราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

          English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, data 

interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further study and 

future careers 

 

002201  พลเมืองใจอาสา         3(2-2-5)

  Citizen Mind by Citizenship 

         สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

และกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

               Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship 

and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social and 

cultural changing 

 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม         3(2-2-5)

  Multicultural Society 

         มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

          Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล        3(2-2-5)

  Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิต

สื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in the digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication through 

online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5)

  Health and Environmental Management 

          แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จติ อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ

ทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและ

แปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

         Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and health, 

recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident, 

natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental saving 

 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวิต        3(2-2-5)

  Arts of Living 

         การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก 

คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

         Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and 

management 
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004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม      3(2-2-5)

  Socialized Personality 

                    ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

        Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of 

Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

100004  กฎหมายธุรกิจ          3 (3-0-6) 

       Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส ์กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร 

An introduction to the legal environment of business, the course provides an understanding 

of the nature of public law and the regulation of business and of the basic principles which control business 

practice; topics include important laws, intellectual law, labor law, and taxation 

 

121201  การเงนิธุรกิจ         3 (2-2-5) 

      Business Finance 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวิเคราะหง์บการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา

เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน 

ต้นทุนของเงนิ นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

Introduction to business finance, financial statement analysis, short-term financing, long-

term financing, accounts receivable management, inventory management, time value of money, capital 

budgeting, cost of capital, dividend policy 
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122130  หลักการจัดการ        3 (3-0-6) 

       Principles of Management 

ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ องค์ประกอบหลักของการบริหารทั่วไป ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน เป็นการวางระบบการบริหารงานสมัยใหมป่ระสิทธิผลขององค์การ สิ่งแวดล้อมองค์กร การวางแผน

องค์การ โครงสรา้งองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า 

Meaning and importance of the business, a key component of general management in both 

publican private sectors, a modern management system, effectiveness of the organization, environmental 

organizations, organization planning, organizational structure, organizational culture and leadership are 

planned 

 

122232  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติ      3 (2-2-5) 

       Production and Operations Management 

ความหมายของการผลติและปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการทางธุรกิจ หน้าที่และความ

รับผิดชอบพืน้ฐานของผูบ้ริหารการผลิต การวางแผนก ก าลังการผลติ การเลือกท าเลที่ตัง้ การวางแผนผัง

กระบวนการผลติ การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหารโครงการ การจัดซือ้และระบบคลังสินค้า 

การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหแ์ละการแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและ

การปฏิบัติการ 

Production and operation meaning, activity and steps of business creation, basic function 

and responsibility of production executive, capacity planning, location selection, layout planning of 

production processing, aggregate planning, project management and planning, purchasing and warehouse 

system, material requirement planning, quality control, analysis and tackling of production and operation 

planning 

 

123110  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ      3 (3-0-6) 

  Tourism and Hospitality Industry  

นิยาม ความเป็นมา วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว นิยามศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ ยว 

รูปแบบของการท่องเที่ยวที่มใีนประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว จากมุมมองของภาครัฐ และเอกชน และการศกึษานอกสถานที่ 

Meaning, history and the evolution of tourism industry, technical terms, components of the 

tourism and hospitality industry and theories, impacts, types of tourism in Thailand, related organizations 

and developmental plans from government and private sectors and field trip 
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123111   จติวิทยาและศิลปะในการบริการ      3 (2-2-5) 

  Psychology and Art of Services   

การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์ การติดต่อ และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน

ต่าง ๆ การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การ

สร้างจิตใจของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขณะที่มกีารตดิต่อสื่อสารและการให้บริการ 

Self-understanding, human behavior, service and communications, personality 

development: speaking, dressing, expressing, etiquettes and mannerisms of service providers, solving 

problems during the services and communications 

 

123112  แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว      3 (2-2-5) 

      Tourist Destination   

ความหมาย องค์ประกอบค าว่า แหล่งท่องเที่ยว สิ่งดงึดูดใจทางการท่องเที่ยวและทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งด้ าน

ธรรมชาติ ประวัติศาสตรแ์ละโบราณคดี ศลิปวัฒนธรรม ภูมิศาสตรก์ารท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในแตล่ะ

ภูมิภาคของประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน และระดับสากล ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรท่องเที่ยว 

Definition, elements of tourism destination and relationship between geography and 

tourism, type of tourism resources such as natural and history and archeology, culture, tourism geography, 

tourist destinations in Thailand, local tourism destination and related area, ASEAN and international 

countries, issues or impact and conservation of tourism resource 

 

123112   ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ   3 (3-0-6) 

  Thai History Archaeology and Arts History 

  พัฒนาการทางด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์สั งคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีบทบาทต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ 

โบราณคดีและวัฒนธรรมของประเทศไทย 

  Development of archaeology, social and cultural history of Thailand, arts history since pre-

history period until Rattanakosin period with the impact on historical archaeological and cultural tourism 

resources of Thailand 
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123214  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  3 (3-0-6) 

       Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel   

บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับจรยิธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา 

และจริยธรรมในงานบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โรงแรม บทบาทและหน้าที่ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

Roles and responsibilities of tourism and hotel business towards clienteles and society, 

concept of business and professional ethics, moral problems and developmental solution and ethics for 

services, law relevant to tour operators and tour guides, law relevant to hotel business, roles of bureau of 

tourism business and guide registration, consumer protection law, law of taxation and customs, law of 

forestry, environment and archaeological sites and antique, and labor legislation 

 

123215  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3 (3-0-6) 

      Tourist Behavior and Cross Cultural Communication 

  ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการ

ท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามช่วงอายุ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแตล่ะสัญชาติ กรณีศกึษาเกี่ยวกับการตดิต่อสื่อสารและการแก้ปัญหาการติดตอ่สื่อสาร 

Types and characteristics of tourists, tourism motivation, expectation and satisfactory of 

tourists, form of the decision to purchase travel services, life span behavior, cross-cultural communication in 

the service industry, tourists behavior of nationality, case studies on communication and problem solving 

Tourist Behavior and Cross Cultural Communication   

 

124151  การบัญชีการเงิน         3 (2-2-5)  

      Financial Accounting 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี

และข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุด

รายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี กิจการซื้อขายสินค้า กิจการ

อุตสาหกรรม ระบบใบส าคัญ 
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Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, accounting 

framework and accounting assumptions, principles and process of recording transactions in double entry 

system in general journal and special journals, posting transactions to journal ledgers, adjusting and closing, 

reversing, preparation of trial balance, working papers, accounting and financial statements for service 

businesses, merchandising businesses, industrial businesses, and vouching system 

 

128120  หลักการตลาด         3 (3-0-6) 

       Principle of Marketing 

แนวความคิด บทบาท และหนา้ที่ของการตลาดที่รวมพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การก าหนดตลาด

เป้าหมาย การเลือกส่วนแบ่งตลาด การวิเคราะหแ์ละพยากรณ์ความตอ้งการของตลาด การก าหนดนโยบาย

การตลาด การเลือกกลยุทธ์การตลาด และการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ความรับผดิชอบของ

องค์กรทางธุรกิจต่อสังคม 

The concept, role and functions of marketing including customer behavior, market target, 

the format market, analyze is and forecasting of the market, marketing policy, selecting a marketing 

strategy and management of the marketing mix 

 

142111  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1       3(2-2-5) 

  Chinese for Communication I 

  ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจนี โครงสร้างของอักษร

จีน  ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวติประจ าวัน (HSKระดับ 1-2)  รูปประโยคพื้นฐาน 

    Study systems and techniques of Chinese pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets 

writing, Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Leve 

1-2) and fundamental sentences structures 

 

142112  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2       3(2-2-5) 

  Chinese for Communication II 

  ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSKระดับ3)  พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจนี  การใชภ้าษาจนีเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณท์ี่ง่าย ๆ ในชีวติประจ าวัน 

 Basic vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Level 3), develop communication skill in 

Chinese, use the Chinese language to solve the easily problems in daily life 
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142121  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1    3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking Development I 

การพูด การฟั งภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่ เกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน  ที่อยู่อาศัย  อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ คมนาคม  สุขภาพอนามัย 

                 Develop speaking, listening to basic Chinese from situation relates to daily life, residence, 

foods and drinks, shopping, transportation, health ,and be able to answer the questions from the situations 

above 

 

142122  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2    3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking Development II 

  การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก 

สภาพอากาศ  การเรียนการศึกษา  การท างาน ธุรกรรมการเงิน  การท่องเที่ยว 

  Develop speaking, listening to elementary Chinese from the situations about hobbies, 

weather conditions, study, finance and banking, tourism, and be able to answer the questions  from the 

situations above 

 

142213  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3       3(2-2-5) 

  Chinese for Communication III 

  การใช้ค าศัพท์เพื่อสื่อสาร (HSKระดับ3-4) การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์เพิ่มเติม  

โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาจีนสื่อสารใน

ชีวติประจ าวัน การใชภ้าษาจนีบรรยายข้อมูลต่าง ๆ และการพูดสื่อสารระดับข้อความ 

  Vocabulary for communication (HSK Level 3-4), can use Chinese to build more vocabulary 

knowledge, basic grammar structures, increase ability of listening, speaking, reading and writing, use 

Chinese communication in daily life, use Chinese to describe information and communicate in paragraph 

level 

 

142231  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจนี 1    3(2-2-5) 

  Chinese Reading and Writing Development I 

  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป บันทึกประจ าวัน นทิาน 

จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชญิ ประกาศ โฆษณา 

  Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self introduction, 

resume, invitation card, announcement, advertisement 
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143371  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1        3(2-2-5) 

  Basic Japanese 1 

ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐาน 90 รูป

ประโยค  

Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns in basic 

Japanese  

 

143372  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1       3(2-2-5) 

  Japanese Conversation 1 

ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบ ใน

หอ้งเรียน การแนะน าตัวเอง  

Japanese pronunciation, listening-speaking for short conversation, conversation and 

questioning-answering in classroom context, self-introduction  

 

143373  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2        3(2-2-5) 

    Basic Japanese 2 

ค าศัทพ์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค   

Basic Japanese: Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic  

Japanese 1  

 

143374   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2       3(2-2-5) 

   Japanese Conversation 2 

ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวติประจ าวันอย่างง่าย การ

อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน 

Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in daily 

life, description of persons things and places, telling and asking time, ordinal number 

 

143471  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3        3(2-2-5) 

  Basic Japanese 3 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค  

Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from  

Basic Japanese 2  
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143472   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3       3(2-2-5) 

   Japanese Conversation 3    

ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าและส านวนตาม 

สถานการณต์่าง ๆ การบอกและการถามวธิีการในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

Listening and speaking skills in daily-life conversations, words and expressions in different 

situations, telling and asking how to do something. 

 

144113   ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ      3(2-2-5) 

  Effective Communication Skills 

        ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง และการอ่านประเภทต่าง ๆ 

การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห ์วินจิวิจารณ์และประเมินค่าจากการ

ฟังและการอา่น 

  Theory of communication, the principles, strategies, and feature of listening, reading, 

speaking and writing in a variety patterns, personality development in speaking and writing skills, analysis, 

interpretation, criticism and evaluation in listening and reading         

 

144114  การพูด          3(2-2-5) 

          Speaking 

       หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  

รูปแบบการพูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ   

  Principle of speaking, strategies of speaking skill development, speaking for personality 

development, patterns of formal and non formal speaking  

 

144130    วรรณคดเีอกของไทย        3(3-0-6) 

   Masterpieces of Thai Literature 

เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพ

ทางวรรณกรรม  

  Content, pattern, characteristics, composition, reading masterpieces of Thai literature, 

values and aesthetics of literature 
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144210   การเขียนเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 

  Academic Writing 

  การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง  ๆ หลักการเขียน  และขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการ      

ประเภทต่าง ๆ การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า 

  Feature of academic writing, principle and process of academic writing, writing creating  for 

useful academic writing 

 

144211    การอ่านเชิงวิเคราะห์        3(2-2-5) 

  Critical  Reading 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และ

สาระบันเทิง การน าเสนอผลการวิเคราะหด์้วยการพูดและการเขียน 

  Introduction to reading and analysis, feature, fiction and entertainment analysis, oral and 

written presentation to analysis outcome  

 

144221  ไวยากรณ์ไทย          3(3-0-6) 

  Grammar in Thai Language 

  แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบต่าง ๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย การวิเคราะหข์้อมูลภาษาไทยตามแนวการศกึษาด้านไวยากรณ์ไทย 

  Concepts of Thai grammar, methodology for studying of Thai language systems and 

analysis of Thai text in Thai grammar 

 

145103  ภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-2-5) 

  French I 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น โดยการปูพื้นฐานที่ส าคัญของภาษา ฝึกทักษะ

ด้านการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

  Basic French grammar and sentence structures, practice of four skills: listening, speaking, 

reading and writing, general vocabulary and expressions in everyday life as well as French culture 
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145104  ภาษาฝรั่งเศส 2        3(2-2-5) 

  French II 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้นที่สูงขึน้ เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง

วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 

  Basic French grammar and basic sentence structures at a higher level, practice of four 

skills: listening, speaking, reading and writing, general vocabulaty, expressions in everyday life, including 

French culture 

 

145111  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1          3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking I 

  การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย 

การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น การกล่าวอ าลา การถามและบอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ เป็นต้น 

  Development of listening and speaking skills in various situations in daily life including 

salutation, self-introdiction, farewell, asking and telling directions, apologizing 

 

145112  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2      3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking II 

  การพัฒนาทักษะในการสื่อสารจากการฟังจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ ภาพยนตรแ์ละสื่อ

ต่าง ๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝร่ังเศสที่ถูกต้องได้ 

Development of communicative skills in listening to various media including dialogue, radio 

programs, movie and other authentic materials, analysis and summary of main ideas using correct French 

 

145221  การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1          3(2-2-5) 

  French Reading and Writing I 

  กลวิธีการอ่านและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่าง ๆ จากข่าว บทความสั้น 

ๆ และเรื่องเล่าสั้น ๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็นส าคัญ การล าดับความคิด การวิเคราะห์โครงสรา้งของ

บทอ่าน การสรุปความจากบทอ่าน 

  Reading and writing strategies, practice reading French in various texts including news, 

short reading passages, short stories, emphasizing the ability to find main idea, sequence of thought, 

analyzing the structure of texts, and summarizing from reading passages 
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145222  การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2          3(2-2-5) 

  French Reading and Writing II 

  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝกึวิเคราะห์

ความคิดจากข้อเขียน ฝกึย่อความ และถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาฝร่ังเศสที่ถูกต้องและชัดเจน  

  Development of reading and writing skills in French texts at a more complex language 

level, analyzing idea in texts, summarizing and expressing opinions correctly and clearly  

 

146113  การอ่านอย่างมีกลยุทธ์       3(3-0-6) 

Strategic Reading        

การฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับประโยค ระดับ     

ย่อหนา้และเรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใชก้ลวิธีการอา่นต่าง ๆ  

Practice in reading different types of texts in English to develop reading comprehension 

ability in sentence level, paragraph level and longer passages by employing different types of reading 

strategies  

 

146115  ประโยคภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

  English Sentences 

  คุณสมบัติของค า โครงสร้างวลี การสร้างประโยคพื้นฐานด้วยวลีต่าง ๆ การใช้ค าเชื่อม ประโยค

ความรวม ประโยคความซ้อน การลดรูปประโยคความซ้อน 

  Lexical properties, structure of phrases, basic sentences formation from various types of 

phrases, transitional words, compound sentences, complex sentences and reduction of complex sentences 

 

146132  การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

   Listening and Speaking in Daily Life 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส านวนภาษา ค าศัพท์ ถ้อยค าที่เหมาะสม 

การออกเสียง ทักษะส าหรับการใชใ้นสถานการณ์การสื่อสาร 

  English listening and speaking skills for communication, appropriate expressions, vocabulary, 

diction, pronunciation, skills for common connunicative scenerios 
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146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น     3(2-2-5) 

   Listening and Speaking for Opinion Expression 

ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นที่มตี่อบริบทรอบตัว ส านวนภาษา ค าศัพท์ ถ้อยค าที่

เหมาะสม การออกเสียง ทักษะในการแสดงความคิดเห็น 

Listening and speaking skills in expressing opinions toward immediate contexts,  appropriate 

expressions, vocabulary, diction, pronunciation, skills for expressing opinion 

 

146161  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น           3(3-0-6) 

  Inroduction to LInguistics 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา ทฤษฎีพื้นฐานและองค์ประกอบของภาษา สัทศาสตร์ สรวิทยา 

วิทยาหนว่ยค า วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ 

Fundamental knowledge on language, basic theories on language and language structure, 

phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics 

 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

  ภาษาอังกฤษในบริบทที่ เฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนที่มีความ

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนสิิต 

 English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading and writing skills related 

to student’s field of study 

 

146201  ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา       3(3-0-6) 

  English for Phayao Studies  

  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ อัตลักษณ์ 

ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา  

English communication skills related to fundamental knowledge on geography, identity, 

history, society, economy, and culture of Phayao 

 

146212  การเขียนย่อหน้า        3(2-2-5) 

  Paragraph Writing 

  นิยาม  โครงสร้าง ประโยคแสดงใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป เอกภาพ ความ

สอดคล้อง การเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆ  
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  Definition, structure, topic sentences, supporting sentences, concluding sentences, unity, 

coherence, writing different types of paragraphs 

 

146233  การฟังและการพูดประเด็นปัจจุบัน       3(2-2-5) 

  Listening and Speaking on Current Issues  

  ทักษะการฟังและการพูดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจใน

ปัจจุบัน ส านวนภาษาที่ใชใ้นการอภปิรายประเด็นปัจจุบัน 

Listening and speaking skills on interesting current issues relating to societies, cultures and 

environment, expressions in discussing current issues  

         

146234  การฟังและการพูดในที่สาธารณะ      3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Public  

  ทักษะการพูดและฟังในที่สาธารณะ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์  และ 

การพูดแบบฉับพลัน ส านวนภาษาที่ใชใ้นการฟังและพูดในที่สาธารณะ 

  Speaking and listening skills in public, academic presentation, giving speech, impromptu 

speech, expressions in listening and speaking in public 

 

146242  วรรณคดเีบื้องต้น         3(3-0-6) 

    Introduction to Literature   

   ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ ค าศัพท์ส าคัญในการอ่านวรรณคดีทั้งร้อยแก้วและ

ร้อยกรอง ประเด็นส าคัญที่น าเสนอในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดีอังกฤษและอเมรกิัน รวมถึงวรรณคดีที่เขียน

เป็นภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ทั้งบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคด ี

สังคม และศาสนา การใชเ้ทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม 

   Important characteristics, genres, writing styles, significant literary terms in reading 

literature both prose and poetry, major issues presented in the works, values of British and American 

literature as well as literature written in English both in prose and poetry, relationship between literature, 

society and religion, using technology and electronic database for further study 
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146264  สัทศาสตร์และสรวิทยา       3(2-2-5) 

 Phonetics and Phonology 

  แนวคิดและทฤษฎีการผลิตเสียงพูดของมนุษย์  การผลิตเสียงพยัญชนะและเสียงสระของ

ภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียงและถ่ายถอดเสียงด้วยสัทอักษรผ่านสื่อออนไลน์ การลงเสียงหนักในระดับค าและ

ประโยค ท านองเสียง ระบบเสียง การวเิคราะหห์นว่ยเสียงและกระบวนการทางเสียง  

  Concepts and theories on human speech production, articulation of  English consonants and 

vowels, pronunciation practice and phonetic transcription practice with phonetic alphabets from online 

media, word and sentence stress, intonations, sound systems, phonemic analysis and phonological 

processes 

 

146265  วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์      3(2-2-5) 

 Morphology and Syntax 

  หน่วยค า ประเภทของหน่วยค า การสร้างค าใหม่และประเภทของการสร้างค าใหม่ โครงสร้าง

และชนิดของค า วลี และประโยค ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ และการตอ่ยอดองค์ความรูผ้า่นโครงงาน 

  Morpheme, types of morpheme, word formation and types of word formation, structures 

and types of words, phrases and, theories of syntax, expanding body of knowledge with projects  

  

146273  ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนเิทศศาสตร์     3(2-2-5) 

  English for Communication Arts  

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเนื้อหาและบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศ

ศาสตร์และประเด็นร่วมสมัยอื่น ๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

English listening, speaking, reading and writing skills on content and context related to 

contemporary issues in communication arts, technical terms, and creation of various forms of media in 

English. 

 

146311  การเขียนเชิงวิชาการ         3(2-2-5) 

  Academic  Writing 

  นิยาม รูปแบบและหลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อน าเสนองานวิชาการ การเขียนอ้างองิขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ จรยิธรรมในการเขียนเชงิวิชาการ 
Definition, styles and principles of academic writing, academic language, writing different 

types of academic writings for academic presentation, citation and references in writing academically, ethics 

in academic writing 
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146323 การแปลเบื้องต้น        3(3-0-6) 

  Introduction to Translation 

  หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และกระบวนการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยคจนถึงข้อเขียนด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  คุณภาพงานแปล 

ปัญหาพื้นฐานของการแปล การวิเคราะหห์าสาเหตุของข้อผิดพลาดและการลดข้อผิดพลาด 

  Principles, guidelines and process of translation from English to Thai and  from Thai to 

English of a single informative sentence and a short informative paragraph, quality of translation, common 

problems in translation, analysis of problems and ways of minimizing them 

 

146324  การแปลวรรณกรรม        3(3-0-6) 

Translation of Literary Works 

หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และกระบวนการ 

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก ตัวบทคัดสรรจากนวนิยาย  การ

ประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสม คุณภาพงานแปลงานด้านวรรณกรรม การวิเคราะหห์าสาเหตุของ

ข้อผิดพลาดและการแก้ไข 

Principles, guidelines and process of translating expressive texts from English to Thai and 

from Thai to English, selected literary texts, application of suitable principles of translation and language, 

literary translation quality, common problems in translation of literature, analysis of problems and ways of 

correct them 

 

146345  วรรณกรรมร้อยแก้ว         3(3-0-6) 

  Prose  

 ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ ประเด็นส าคัญที่น าเสนอในงานเขียน คุณค่าของ

วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันประเภทร้อยแก้ว รวมทั้งวรรณคดีประเภทร้อยแก้วที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ นิทาน 

นิทานพื้นบ้าน เรื่องสั้น นวนิยาย อิทธิพลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนในบทประพันธ์ การใช้

เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม 

  Important characteristics, genres, writing style, major issues presented in the works, values 

of British and American prose including prose literature written in English, tales, folktales, short stories, 

novels; influences of social and cultural context reflected in the poems, using technology and electronic 

database for further study 
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146346  กวีนพินธ์          3(3-0-6) 

  Poetry 

 ประเภท ลักษณะส าคัญ  โครงสร้างของบทประพันธ์  ภาษาภาพพจน์และกลวิธีทาง

วรรณศิลป์ แก่นเรื่อง คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองอังกฤษและอเมริกัน รวมทั้งงานประพันธ์ร้อย

กรองที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ อิทธิพลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนในบทประพันธ์ การใช้เทคโนโลยี

และฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม 

                  Genres, important characteristics, structure of poem, figurative languages and literary 

devices, themes, values of British and American poetry including poetry written in English, influences of 

social and cultural context reflected in the poems, using technology and electronic database for further 

study 
 

146347   บทละคร          3(2-2-5) 

   Drama  

 ลักษณะส าคัญ ศิลปะการประพันธ์ และองค์ประกอบของวรรณกรรม คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทบทละครอังกฤษและอเมริกัน รวมทั้งงานประพันธ์บทละครที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์

ระหว่างบทละครภาษาอังกฤษและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค  การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม 

  Important characteristics, writing style and literary elements, values of British and American 

plays including plays written in English, relationship between plays written in English and social and cultural 

context in each period, using technology and electronic database for further study 

 

146364  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์      3(2-2-5) 

Semantics and Pragmatics 

 ความหมายตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ องค์ประกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย 

ความหมายในระดับค า ประโยค การเปลี่ยนแปลงของความหมาย ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมาย

และการใช้ในบริบทของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ดรรชนีพจน์ ความหมายบ่งชี้เป็นนัยทางการสนทนา มูลบท 

ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะหโ์ครงสรา้งบทสนทนา และการตอ่ยอดองค์ความรูผ้า่นโครงงาน 

                     Definitions of meanings from semantic theories, semantic components, types of meanings, 

lexical and syntactic meanings, smantic changes in different levels of language, scope of pragmatic study, 

meaning and its usage in digital age communication, dixis, conversation implicature, presupposition, speech 

act theory, conversation analysis, expanding body of knowledge with projects 
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146398   ระเบียบวิธีวจิัย                                                           3(3-0-6) 

                     Research Methodology 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน

โครงรา่งและรายงานการวิจัย  

  Meaning, significance, types, problem and hypothesis of research, population and sample, 

research tools, methods of data collection and data analysis, ethics of researcher, proposal and research 

report writing 

 

146424  การแปลเฉพาะทาง            3(2-2-5) 

Translation of Specific Texts 

  หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและกระบวนการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภทโน้มน้าว คุณภาพงานแปล การวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของขอ้ผดิพลาดและการแก้ไข 

Principles, guidelines and process of translating persuasive texts from English to Thai and 

from Thai to English, quality of translation, analysis of common problems and ways of correct them 
 

146444  วรรณกรรมโลกร่วมสมัย                 3(3-0-6) 

   Contemporary World Literature 

 องค์ประกอบทางวรรณกรรมและการศกึษาเปรียบเทียบงานวรรณกรรมช่ือดังทั่วโลกที่เขียนเป็น

ภาษาอังกฤษหรอืได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ สภาพสังคมและวัฒนธรรม การใชเ้ทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม 

Literary elements and comparative study of renowned literary works around the world 

written in English or in English translation, social and cultural contexts, using technology and electronic 

database for further study 

 

146465        นานาภาษาอังกฤษโลก        3(3-0-6) 

 World Englishes 

 ภาพรวมของเหตุผลทางประวัติศาสตร์เบื้องหลังการแพร่ขยายของภาษาอังกฤษไปทั่วโลก แนวคิด

ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษสู่ภาษาสากล การสัมผัสภาษา การลู่เข้าของภาษา 

การลู่ออกของภาษา กระบวนการท าให้เป็นมาตรฐาน 
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Broad overview of historical reasons behind global expansion of English language, 

sociolinguistic concepts regarding the changing role of English as an international language, language 

contact, linguistic convergence and divergence, standardization processes 

 

146481  การฝึกงาน        6  หน่วยกิต 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการในภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, enhancing experience and working skills in English in government or private sectors  

 

146482  สหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการในภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, enhancing experience, and working skills in English as an apprentice in government 

or private sectors 

 

146483  การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน ในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ 

Researching, collecting data, analyzing, report writing in English studies 

 

221110  เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

Fundamental Information Technology in Business 

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการ

ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ  และโปรแกรมการ

น าเสนองานในงานธุรกิจ จรยิธรรมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ด าเนินการธุรกิจ 

Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation 

system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in 

business, etiquette in using computer system for operating business 
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222122  การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

Human-Computer Interaction Design 

การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมของ

มนุษย์ในปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์  การยศาสตร์เบื้องต้น  แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์         

การวิเคราะห์งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพล าดับเรื่อง การ

พัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์  เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ

ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมนิส่วนตอ่ประสาน 

Interaction design, human- computer interaction, human aspects to the interaction with 

computer, basic ergonomics, interaction design process models, task analysis and requirements gathering, 

design, storyboarding, user interface prototyping, interaction styles and paradigms, technology for 

interaction design, evaluation of user interfaces 

 

222241  เทคโนโลยีเครอืข่าย         3(2-2-5) 

Network Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่งผา่นข้อมูลแบบต่าง ๆ 

ชนิดสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล รูปแบบโมเดลมาตรฐานการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต 

แบบโครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย สวิตซ์ช่ิง เร้าเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอพี

แอดเดรส การแบ่งเครอืข่ายย่อย การก าหนดค่าเบือ้งต้นของการจัดเส้นทางเครือข่ายไร้สายและความมั่นคงของ

เครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมเครือข่ายพืน้ฐานกับองค์กร 

Information technology with computer network tasks, data transmission formats, communication 

types, analogue and digital communication techniques, standard communication model, internet, network 

topologies, network types, network devices, switching, router, bridge, IP address, subnet, basic routing 

configuration, wireless network and network security, basic network enterprise applications 

 

224334  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-2-5) 

และสิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for Natural Resources and Environmental 

Management 

การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้ ระยะไกล  การประเมินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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Environmental monitoring using remote sensing, natural resources assessment and 

management using geographic information system, current issues on application of geoinformatics for 

natural resources and environmental management 

 

226444  อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์     3(2-2-5) 

Internet of Everything and Applications 

ประวัติและภาพรวม หลักการพื้นฐานเครอืข่ายไอโอที หลักการพื้นฐานการได้มาของข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มไอโอที การเขียนโปรแกรมไอโอที เครือข่ายการต่อประสานรถยนต์ยุคไอโอที 

ระบบพลังงานยุคไอโอที ระบบสุขภาพยุคไอโอที ระบบอุตสาหกรรมยุคไอโอที ระบบคมนาคมชาญฉลาด บ้าน

อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้งาน 

History and overview, principle of IoE network, principle of data acquisition and analysis, IoE 

platform, IoE programs, connected cars IoE, smart grids IoE, health-care IoE, industrial IoE, intelligent 

transportation system, smart home, smart city, smart farm, applications 

 

229381  คอมพิวเตอร์กราฟฟกิเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

Computer Graphic for Communication 

การออกแบบกราฟฟิกเพื่อการน าเสนอข้อมูล ความหมายและที่มาของอินโฟกราฟิก ประเภท

ของอนิโฟกราฟฟิก การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟฟิกในการน าเสนอข้อมูล การเลือกใช้สี การเลือกใช้ฟอนต์ การจัด

พืน้ที่งานน าเสนอ 

Graphic design for presentation, definition and history of inforgraphics, types of 

inforgraphics, inforgraphic for presentation, color and fonts for presentation, layout for presentation 
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ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

เลขรหัสสามตัวแรก 

             146 หมายถึง      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เลขสามตัวหลัง 

          เลขหลักร้อย หมายถึง     ช้ันปีที่เปิดสอน 

            เลขหลักสิบ หมายถึง     หมวดวิชา   ดังตอ่ไปนี้   

          0 หมายถึง     พืน้ฐาน 

    1 หมายถึง     การอา่นและการเขียน 

    2 หมายถึง     การแปล 

    3 หมายถึง     การฟัง – พูด 

    4  หมายถึง     วรรณคดีและวรรณกรรม 

    5 หมายถึง     การสอนภาษาอังกฤษ 

    6 หมายถึง     ภาษาศาสตร์ 

    7  หมายถึง     ธุรกิจ หรอื วิชาชีพ 

    8 หมายถึง     สหกิจศึกษา / การศกึษาอิสระ/ การฝกึงาน/ อื่น ๆ 

    9 หมายถึง      วิจัย 

เลขหลักหนว่ย หมายถึง     ล าดับรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

*1. นางสาวจิตติมาพร 

ต้นจ าปา 

33207001xxxxx อาจารย ์ M.A. 

 

ศศ.บ. 

Linguistics 

 

ภาษาองักฤษ 

University of Sydney, 

Australia 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2559 

 

2547 

*2. นางสาวชวนพิศ   

ศรีวชัิย 

35006003XXXXX อาจารย ์ ปร.ด.  

 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาองักฤษเพื่อการ

พัฒนาวิชาชีพ 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง   

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงใหม ่  

2561 

 

2549 

 

2547 

*3 นางสาวพิชญ์สนิ ี

เสถยีรธีราดล 

216030008xxxx อาจารย ์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร ์

ภาษาศาสตร ์

ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัพายัพ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559  

2545  

2542 

*4. นางสาวเยาวรัตน ์ 

เม็งขาว 

35001001xxxxx อาจารย ์ M.A.  

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

Literature 

การสอนภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ 

University of Essex, UK 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2552 

2549 

 

2543 
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ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

*5. นางสาวแวววรรณ

พุทธรักษา 

55099000xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม.  

 

 

ศศ.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ1) 

ภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อการสื่อสารและ

พัฒนา 

ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2554 

 

 

2549 

*6. 

 

นายสุวิทย ์ ติค า 35705013XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

ภาษาองักฤษและการ

สื่อสาร 

ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 

 

2548 

 

    * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

 

ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

1. นางสาวผณินทรา  

ธีรานนท์ 

3520100xxxxx รองศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2548 

2544 

2542 

2 นายคมกฤช 

ตาชม 

 

35507000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

 

Applied Linguistics 

  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

 

University of 

Southampton, UK 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชยีงราย 

2557 

 

2543 

2540 

 

3. นางสาวจติติมา  

กาวีระ 

36399000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

 

ศศ.ด.  

 

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

 

2546 

2542 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

4. นางสาวเพ็ญนภา 

คล้ายสิงโต 

31601002xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ อ.ด.  

ศศ.ม.  

 

กศ.บ. 

 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2549 

 

2547 

5. นายสนิท  

ยืนศักดิ ์

55009000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ M.A.  

(First Class Horn.)  

ศน.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ1) 

Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

Delhi University, India 

 

มหาวิทยาลัย 

มหามกุฎราชวิทยาลัย 

2543 

 

2538 

6. นางสาวสุกัญญา 

เกาะวิวัฒนากุล 

31006003xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D.   

 

M.A.  

 

ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.   

Applied Linguistics 

 

Applied Linguistics 

 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of 

Southampton, UK 

University of 

Southampton, UK 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

 

2548 

 

2543 

 

2540 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

7. นายกรธัช  

ปัญญาจันทร์ 

35601006xxxx อาจารย์ ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

 

2545 

8. นางสาวกัลยาณี  

ภูเ่จริญ 

35007000XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. 

 

ค.บ.  

(เกียรตนิิยม

อันดับ2) 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏล าปาง 

 

2555 

 
 

2547 

9. นายเกริก  

เจษฎานุวัฒน์ 

14599000XXXXX อาจารย์ M.A. 

 

 

อ.บ.  

(เกียรตนิิยม

อันดับ2) 

 

English as an 

International 

Language 

ภาษาสเปน 

Chulalongkorn University 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

2555 

 

 

2549 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

10. นายเกรียงศักดิ์ 

ฐานะกอง 

15704001XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. 

 

 

 

ศศ.บ. 

หลักสูตร การสอน 

และเทคโนโลยีการ

เรียนรู้ (การสอน

ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2559 

 

 

 

2556 

10. นางจุมพิศตรา ธุระ 35405000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

 

 

 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ (การสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อ

จุดประสงคเ์ฉพาะ) 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
 
 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 
 
 

2546 

12. นางสาวชนาภา   

ดวงไฟ  

35012001XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

English Literature  

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาอังกฤษ  

University of Birmingham  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2561 

2551 

2546 

13. นายชิดพงษ์  

โพธิรังสิยากร 

36599003xxxxx อาจารย์ ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

English for Specific 

Purposes 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

 

2549 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

14. นางสาวดารินทร 

อินทับทิม 

36501000xxxxx อาจารย์ Ed.D.  

 

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

TESOL 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

University of South 

Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

 

2543 

2540 

15. นางสาวธรณ์ธนนันท์ 

ไชยวงค์ษา 

15099000xxxxx อาจารย์ M.Res 

 

ศศ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ2) 

Speech, Language 

and Cognition 

ภาษาอังกฤษ 

University College London 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 

 

2549 

16. นางธัญพร  

มูลกาวิล 

35208001xxxxx 

  

อาจารย์ ศษ.ม. 

 

ศษ.บ. (เกียรต ิ

นิยมอันดับ2) 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

 

2545 

17. นางสาวนริศา  

ไพเจริญ 

35699002xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์เพื่อ

การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2559 

2549 

 

2545 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

18. นางสาวนฤภร 

แสงศรีจันทร์ 

35605005xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

 

 

 

ศศ.บ.  

การสอน

ภาษาอังกฤษใน

ฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

 

 

 

2548 

19. นายบรรจง  

ไชยรินค า 

35601004xxxxx ผูม้ีความรู้

ความสามารถ

พิเศษ 

ศษ.ด. 

 

M.Ed.  

 

ค.บ. 

หลักสูตรและ 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

TESOL 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

University of Tasmania 

Australia 

วิทยาลัยครูเชยีงใหม่ 

2545 

 

2538 

 

2521 

20. นางสาวเบญจพร 

เทพสีหน ู

36306005xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

 ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

English Language 

Teaching 

 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Essex, UK 

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2547 

 

2545 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

21. นางสาวพัชโรบล 

จรยิฐิตนิันท์ 

3560205xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

 

ศษ.ม. 

 

ค.บ. 

หลักสูตรและการ

สอน 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สภาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

2561 

 

2547 

 

2542 

22. นางสาวพิชญา  

นุเสน 

15599000xxxxx อาจารย์ ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

 

2550 

23. นางสาวยูถิกา  

เตชะศิริวรรณ 

11038000XXXXX อาจารย์ M.A. 

ศศ.บ. 

TESOL 

ภาษาอังกฤษ 

Swansea University, UK 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

เชยีงราย  

2560 

2558 

24. นางสาวรติรัตน์  

หอมลา 

 

15799000XXXXX        อาจารย์ ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

 

2550 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

25. นางสาวรัตนา 

ยาวิเลิง 

 

35603003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

  

ศศ.ม. 

ค.บ. 

 

Education 
 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of New South 

Wales, Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงราย 

 

2556 

 

2545 

2542 

26. นางสาวรุ่งอรุณ  

อินใจ 

15002001xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ.  

(เกียรตนิิยม

อันดับ2) 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

2559 

 

2551 

27. นายวัลลพ   

อยู่ดี 

 

15601000xxxxx อาจารย์ ศษ.ม.  

 

ศษ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ2) 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

 

2549 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

28. นางสาวศุภาวรรณ 

ปิงใจ 

 

35404001XXXXX อาจารย์ Master of Arts 

 

Diploma in 

Linguistics 

Bachelor of 

Education    

Specialization in 

Linguistics 

 

 

English 

 

Australian National 

University  

Australian National 

University  

Chiang Mai University  

2009 

 

2008 

 

2006 

29. นายสมพงษ์ รูปทรง 36408000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2560 

2545 

30. นายสิงหค์ า  

รักป่า 

35701016xxxxx อาจารย์ Ph.D.  

กศ.ม. 

ศศ.ม.  

 

M.A.  

 

B.A. 

English 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาและ

วรรณกรรมล้านนา 

Buddhist Studies 

 

Buddhist Thoughts 

 

University of Pune, India 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Buddhist and Pali 

University of Sri Lanka 

Buddhist and Pali   

University of Sri Lanka 

2552 

2543 

2543 

 

2535 

 

2534 
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ที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขที่บัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

วุฒกิารศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปีที่จบ

การศึกษา 

 

31. นางสาวอภิญญา 

หา่นตระกูล 

15599001xxxxx อาจารย์ ศศ.ม.  

 

ศศ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ1) 

ภาษาศาสตร์เพื่อ

การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 

 

2554 

32. Mr. William John 

Kingsbury 

3086xxxxx ผูม้ีความรู้

ความสามารถ

พิเศษ 

Ph.D. 

M.A. 

B.A 

 

Literature and Film  

Literature 

Literature and Film 

Studies 

University of Essex, UK 

University of Essex, UK 

University of Essex, UK 

 

2013 

2009 

2008 
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  3.2.3 อาจารย์พิเศษ   
ท่ี ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ 

 

 

สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

ปีที่จบ 

การศึกษา 

1 นางบุษบา  

กนกศิลปธรรม 

3749900xxxxx ศาสตรา

จารย์ 

Ph.D. 

M.A. 

 

 

 

B.A. 

(Second 

Class 

Honors)  

 Linguistics 

Linguistics & EFL 

 

 

 

English 

Georgetown 

University, USA. 

Southern Illinois 

University at 

Carbondale, USA. 

Chulalongkorn 

University, Thailand 

2546 

2526 

 

 

 

2524 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ประสบการณ์ภาคสนามส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จะบรรจุลงในวิชาฝึกงาน 

เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล รวมทั้งความรู้  

ด้านวรรณกรรมและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความช านาญและความมั่นใจ 

ในการใช้ภาษาพร้อมที่จะท างานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มีประสบการณ์ของชีวิต 

การท างานอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และคุณสมบัติ

จ าเป็นอื่น ๆ ในโลกของการประกอบอาชีพ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาฝึกงาน เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในประเด็น

ต่อไปนี ้ 

    4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรงกลัวและละอาย 

ต่อการกระท าผิดศีลธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา 

 (2) เข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก  เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง  รู้จักท าหน้าที่และ

ปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  ไม่มีอคติต่อผู้ที่คิดต่างท าต่างภายในขอบเขต 

ของคุณธรรมจริยธรรม 

 (3) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

 (4) มคีวามอดทน  ขยัน เพียรพยายามเพื่อใหก้ารงานส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

 (5) มีจิตสาธารณะ  เสียสละ อุทิศตน  มเีมตตา ใช้ความรู้เพื่อสรา้งสรรค์ประโยชน์  

(6) มีความรักชาติรักแผ่นดินเกิด  รักเพื่อนมนุษย์  
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4.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารและรับสารในบริบทต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง   

 (2) มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้ งทฤษฎีภาษา การใช้ภาษา 

เนือ้หาความหมายในภาษา 

 

   4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การฟัง พูด อ่าน เขียน 

แปล ความรู้ด้านวรรณกรรมที่เขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมโลก เพื่อการ

ประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

(2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล วิเคราะห์ 

สังเคราะห ์อ้างอิงข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงค์ตา่ง ๆ และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 

(3) สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวน คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้อย่าง 

มีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อน าไปสู่การท างานได้อย่างมีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ 

(4) สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝกึงานสู่การประกอบอาชีพได้ 

 

    4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กร 

ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 (2) ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด ความเชื่อของเจ้าของภาษา เพื่อกระชับ

สัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร 

 (3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตาม 

ได้ จัดการความหลากหลายแตกต่างได้   

 (4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง เคารพกติกา

มารยาทที่ตกลงรว่มกัน ไม่กระท าการใดที่น าพาซึ่งความเดือดรอ้นและความเสียหายต่อบุคคลอื่น 

 (5) สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผูอ้ื่นให้เกิดการพัฒนา 

 

    4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน เขียน ใน

บริบททางวิชาชีพ หรอืสามารถใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่สามอื่น ๆ ได้  
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(2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสบืค้นข้อมูล รูว้ิธีเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล แปรผล ข้อมูล และในการพิมพ์

งานได้ 

 

 4.1.6 ด้านสุนทรยีศิลป์  

(1) มคีวามซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปวัฒนธรรม  

 

4.1.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

(1) มสีุขนิสัยที่ดใีนการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) มบีุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมต่อการท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

  4.2  ช่วงเวลา  

  นิสติลงทะเบียนเพื่อศกึษาวิชาฝกึงานหรอืสหกิจศกึษาในภาคการศกึษาปลาย ของช้ันปีที่ 4   

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

   นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกงานจะต้องฝึกงานเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3 

เดือน ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 

เดือนในการท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์

นิเทศก์การฝึกงาน เพื่อก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแล อย่างไรก็ตามตารางการ

ฝกึงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของนิสิตที่สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์นิเทศก์ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศก์ต้องสอบถามผลการปฏิบัติงาน

ของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง  และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้อง

น าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล ทั้งด้วยงานเขียนและวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนสิน้ภาคการศกึษานั้น ๆ 

 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

การท าโครงงานหรอืการค้นคว้าอิสระจะบรรจุลงในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย วิชาการศกึษาอิสระ

และวิชาสหกิจเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา  

เพื่อท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการท าวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ใน

ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ก่อนท าการศึกษาอิสระด้วยตนเองหรือวิชาสหกิจ ในช้ันปีที่ 4 ภาค

การศึกษาปลาย ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือการศึกษา

อิสระ และนิสิตต้องน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เมื่อถึงปลายภาค

การศกึษา   
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   5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

   วิชาระเบียบวิธีวิจัย มีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย  

การเขียนโครงรา่งและรายงานการวิจัย  

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาการศึกษาอิสระ เป็นไปตามมาตรฐาน 

การเรียนรูท้ี่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี ้ 

      5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    (1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

    (2) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

5.2.2 ด้านความรู้ 

(1) มีทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารและรับสารในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง   

 (2) มีความรู้ในศาสตร์แห่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีภาษา การใช้ภาษา 

เนือ้หาความหมายในภาษา 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การฟัง พูด อ่าน เขียน 

แปล ความรู้ด้านวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมอังกฤษ อเมริกัน เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการ

แก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

    (2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล วิเคราะห์

สังเคราะห ์อ้างอิงข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงค์ตา่ง ๆ และ น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 

    (3) สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวนการ คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได ้

อย่างมีตรรกะเหตุผล สามารถคิดได้รอบด้าน คิดเปรียบเทียบได้ เพื่อน าไปสู่การท าการวิจัย  

     5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผูอ้ื่นใหเ้กิดการพัฒนา 
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      5.2.5 ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

    (1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน 

เขียน ทั้งในบริบททางวิชาการ   

    (2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธี เข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูล  แปลผล ข้อมูล และ

ในการพิมพง์านได้ 

5.2.6 ด้านสุนทรยีศิลป์  

(1) มคีวามซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปวัฒนธรรม  

5.2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

(1) มสีุขนิสัยที่ดใีนการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) มบีุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมต่อการท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

5.3 ช่วงเวลา 

  นิสิตต้องศึกษาวิชาวิชาระเบียบวิธีวิจัยในปีการศึกษาที่3 ภาคการศึกษาปลาย และ

วิชาการศกึษาอิสระหรอืวิชาการฝึกงานหรอืวิชาสหกิจศกึษาในปีการศกึษาสุดท้าย ภาคการศึกษาปลาย 

โดยนิสิตอาจเลือกศกึษาในรายวิชาการฝึกงานแทนรายวิชาการศกึษาอิสระได้ 

  5.4  จ านวนหน่วยกิต   

    วิชาระเบียบวิธีวิจัย     จ านวน 3 หน่วยกิต  

     วชิาการศกึษาอิสระ     จ านวน 6 หนว่ยกิต  

    5.5  การเตรยีมการ 

  5.5.1 การเตรยีมการก่อนลงทะเบียนเรยีนวิชาการศึกษาอิสระ 

  ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตจะต้อง 

ได้เรียนวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์ และประโยคภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษาที่ 1 การเขียนย่อหน้าในช้ัน

ปีที่2 การเขียนเชิงวิชาการและวิชาระเบียบวิธีวิจัยในช้ันปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย 

วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย  การเขียนโครงร่าง และ

แนวทางในการวิเคราะหข์้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 

  5.5.2 การบรหิารจัดการ 

  นิสิตควรส่งโครงร่างการศึกษาอิสระมายังสาขาวิชาภาษาอังกฤษภายใน 2 สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน เพื่อให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

วิชาการฝึกงานและวิชาสหกิจศึกษาให้ภายในสัปดาห์ถัดไปของภาคการศึกษาดังกล่าว  สาขาจะ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดท าแผนการ
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ด าเนินงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการ

ท าการศึกษาอิสระเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะ

เป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนผลงานวิจัยให้

เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษานั้น จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 18 นิสิตส่งเล่มรายงาน

การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกับก าหนดการของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปได้  

5.6  กระบวนการประเมินผล 

    5.6.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

    การวัดผลและประเมินผลวิชาการศกึษาอิสระพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วน

การให้คะแนนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

 (1)  เนือ้หาของการศกึษาอิสระ ร้อยละ 60 

    (2)  การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงานการค้นคว้าและ/หรือวิจัย โดยเขียน 

เป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ  20  

 (3)  การน าเสนอการศกึษาอิสระด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20  

    ทั้งนีเ้กณฑด์ังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามที่สาขาวิชาและคณะเห็นสมควร 

 

    การวัดผลและประเมินผลวิชาการฝึกงานพิจารณาจากสัดส่วนการให้คะแนนที่แตกต่างกัน 

ดังตอ่ไปนี้ 

    1. คะแนนจากสถานที่ฝกึงานจากผู้ควบคุมการฝึกงานร้อยละ50 

     1.1 แบบประเมินการปฏิบัติงานทุกสองสัปดาห ์ร้อยละ 20 

     1.2 แบบประเมินการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ร้อยละ 30 

    2. คะแนนจากอาจารย์นเิทศ  รอ้ยละ 10 

    3. คะแนนจากการน าเสนอรายงานหลังสิ้นสุดการฝกึงาน ร้อยละ 10 

    4. รายงาน  รอ้ยละ 20 

     4.1 เนือ้หา ร้อยละ8 

     4.2 ภาษา ร้อยละ 5 

     4.3 รูปแบบ รอ้ยละ 2 

     4.4 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ10 

    5. Workshops ร้อยละ 10 

การวัดผลและประเมินผลวิชาสหกิจศึกษาพิจารณาจากสัดส่วนการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ดังตอ่ไปนี้ 

    1. ผลการประเมินจากสถานประกอบการ ร้อยละ 60 

    2. ผลการประเมินรายงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 30 

    3. การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติก่อนและหลังสหกิจศกึษา ร้อยละ 10 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

นิสติศลิปศาสตรภาษาอังกฤษมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาศาสตร์ วรรณกรรม การแปล และ

ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างนอ้ย 2 ภาษา  

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรม 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

  

1.1 พัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

และการปฏิบัติตัวในการท างาน ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

1.2 จัดกิจกรรมปฐมนเิทศก่อนเข้าศกึษาและกิจกรรม

ปัจฉิมนเิทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศกึษา 

1.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

และเตรียมความพร้อมก่อนฝกึประสบการณก์าร

ท างาน 

2. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในแง่เนื้อหา การ

ปฏิบัติจนในชัน้เรียนและต่อสังคมภายนอก 

2.2 ตรวจสอบและส่งเสริมใหน้ิสติเป็นผู้มี 

คุณธรรมจริยธรรม เช่น ความตรงตอ่เวลา ความ

ซื่อสัตย์ และความตรงตอ่เวลา 

3. ด้านภาวะผู้น า 

 

3.1 จัดการเรยีนการสอนที่เน้นความรู้จากภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ  

3.2 จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 

3.3 มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และการน าเสนอผลงานที่ได้ศกึษา 
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 2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต และสามารถ

ท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ        

2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

        3)  เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น รวมทั้งสามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 

   4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม และสามารถ

น าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

   5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) อาจารย์สอดแทรกค าสอนเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมโดยอาจใชก้รณีตัวอย่าง 

จากเหตุการณ์ใกล้ตัวเช่นข่าวประจ าวัน หรือ ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการกระท า  

ของตัวละครผา่นบทวรรณกรรมวิเคราะห ์เป็นต้น 

 2) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย การนอบ

น้อมต่อผู้ใหญ่ การยกมอืไหว้ การแต่งกายมิดชิด 

3) ให้ความส าคัญกับการเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น  โดย

สอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย การเข้าช้ันเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามค าสั่งที่มอบหมาย  

พร้อมทั้งมีการสรุปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และแนวทางแก้ไข 

   4) สอดแทรกกิจกรรมการมีสว่นร่วมและการท างานเป็นทีม โดยมอบหมายงาน 

ให้ท านอกชัน้เรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างานรว่มกับผูอ้ื่นและให้น าเสนองานหน้าชัน้ 

 2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) สอบถามนิสิตถึงความเข้าใจหรือความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่

ดีเพื่อสง่เสริมความมคีุณธรรมจริยธรรม 

   2) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตนใน 

ช้ันเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของตนเอง ไม่ควร

มีการลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ื่น 

   3) ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าช้ันเรยีน 

   4) ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่

ศึกษา สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ สรุป

ใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง

ครบถ้ วน  ทั้ งนี้ เที ยบ เท่ าระดั บ  C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล  Common European 

Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ

ความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ เช่น การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง

ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ความหมาย และที่มาของค าตาม

หลักวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยคตามหลัก

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ 

รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้

ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละคร

อังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรอืแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเข้าใจความส าคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

  4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก (นวนิยาย) โน้มน้าว 

(สุนทรพจน์และค าปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน

และสละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

  5) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
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  6) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

  7) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง

ต่อเนื่อง    

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) ในรายวิชาที่ เน้นทฤษฎี ต้องมอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีและการวิเคราะหข์้อมูลตามหลักการของทฤษฎีที่ได้เรียนในชั้นเรียน 

   2) สอดแทรกกิจกรรมหรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้ทาง

วิชาการที่ส าคัญ เชน่ การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

   3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมการเชื่อมโยง

บริบทของสาขาวิชาและศาสตร์อื่นๆ 

   4) สอนภาษาอังกฤษที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทของสาขาวิชาของ

ตนเอง และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 

   5) สอนความรูเ้รื่องระเบียบวิธีวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและฝกึปฏิบัติใน 

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรอืสอบกลางภาคและปลายภาค 

   2) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การเล่น

บทบาทสมมุต ิการโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ เป็นต้น 

   3) การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรอืผลการวิจัย การน าเสนอ

โครงงาน 

4) การน าเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนทิรรศการ 

5) การฝึกปฏิบัติงานใน สถานการณ์จรงิจากแหล่งฝกึ 

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล

และสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ งประยุกต์ความรู้  ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถสืบค้น รวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
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4) สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) ฝึกการคิดเพื่อวางแผน การแก้ไขปัญหา โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน  

โดยเน้นการอภปิราย การวิเคราะหก์รณีศกึษา การเรียนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง 

   2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า

เป็นรายงานผลการค้นคว้า   

   3) การทดสอบหรือการมอบหมายงานควรมีโจทย์ที่ต้องการค าตอบที่เป็นผล 

จากการวิเคราะห ์สังเคราะห ์หรอืการเปรียบเทียบ มใิช่การท่องจ ามาตอบเพียงอย่างเดียว 

   4) จัดให้นสิิตได้ฝกึปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห ์

สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่ มอบหมายให้

นิสติ 

2) ประเมินจากการฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

   2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูน้ า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้

เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาท หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

   3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับ

ฟังความคดิเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

   4) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อน ามาใช้ในการ

ท างานของตนเอง มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   5) มีทักษะในการด าเนินชิวติในพหุวัฒนธรรม 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มอบหมายงานกลุ่มหรอืงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 

   2) จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ด าเนนิกิจกรรม รวมถึงวิเคราะหส์รุปผลการด าเนนิงาน 

   3) สอนเรื่องการท างานเป็นทีมเช่น มอบหมายงานกลุ่ม และให้นิสิตก าหนด

บทบาทและหนา้ที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และให้น าเสนอผลการท างานหน้าช้ันเรยีน 

   4) มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและก าหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติ

ตาม 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

   1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการตดิต่อประสานงาน 

   2) ผลประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา หรือผลประเมินโครงการหรือ

กิจกรรม 

   3) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการท างานเป็นทีม 

   4) ก าหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระท าที่ผิดกติกา เช่นการเข้าเรียนสาย    

การส่งงานหลังก าหนด เป็นต้น 
 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิตัลที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ

การท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน และ

เพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy) 

   2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

   3) สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

สามารถน าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และมีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) มอบหมายใหน้ิสติศกึษาค้นคว้าและใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการหาข้อมูล 

   2) สอนสถิตแิละระเบียบวิธีวิจัยขั้นพืน้ฐานในรายวิชาการวิจัยเบือ้งตน้ จัดหรอื 
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ส่งเสริมการเขา้ร่วมโครงการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

   3) มอบหมายงานที่ตอ้งให้นสิิตตอ้งสบืค้นขอ้มูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ 

   4) จัดกิจกรรมการน าเสนองานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากการสบืค้น 

ข้อมูล 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  และการ

ประเมินชิน้งานที่ได้จากการศกึษาค้นคว้า 

   2) ประเมินความถูกต้องในการใชส้ถิตแิละการตอบโจทย์ หรอืความสามารถใน 

การตคีวามค่าสถิตเิบือ้งตน้ ในบทความตา่งๆ หรอืจากงานวจิัย 

   3) ประเมินผลการน าเสนอข้อมูลที่สืบค้น 
 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

   1) มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศึกษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 1) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

และของสากล เช่นกิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี หรือเป็นกิจกรรมโครงการเสริม

หลักสูตร 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

   1) ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้เหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพ 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดศึกษาทั่วไป 
001101  

การใช้ภาษาไทย  
● ● ○   ●       ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 

ภาษาอังกฤษ

เตรียมพรอ้ม 

●  ●   ●        ●   ● ● ● ●    ●    

001103 

ภาษาอังกฤษ 

สู่โลกกว้าง 

●  ●   ●        ●   ● ● ● ●    ●    

001204 

ภาษาอังกฤษ

กา้วหน้า 

●  ●   ●        ●   ● ● ● ●    ●    

002101  ● ● ● ●  ●       ○ ●   ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○   
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

พลเมืองใจอาสา 

002202  สังคม 

พหุวัฒนธรรม 

 ● ●   ●       ○ ○   ● ●  ○ ●  ○ ○ ●   

004201 

บุคลิกภาพและ

การแสดงออกใน

สังคม  

 ● ●   ●       ● ●   ●       ● ●  ● 

003202  

การจัดการ

สุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 

  ● ●  ●        ●    ● ● ●   ●  ○ ● ○ 

003201  

การสื่อสารใน

สังคมดิจิทัล 

  ●   ●       ● ●    ○ ○ ●   ●  ○   

004101  

ศิลปะในการ

ด าเนินชีวิต  

●  ●   ●       ● ○   ○ ○ ○     ○ ●   
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
146115 

ภาษาศาสตร์

เบือ้งตน้ 

○ ○ ● ○  ● ● ●     ●    ○ ● ○     ● ●  ● 

146132  

การฟัง 

และการพูด 

ในชีวิตประจ าวัน 

○ ○ ● ○  ●       ●     ● ○     ● ●  ● 

146201 

ภาษาอังกฤษ

เพื่อพะเยาศึกษา 

○ ○ ● ○  ●       ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ●  ● 

146242  

วรรณคดี

เบือ้งตน้ 

○ ○ ● ○  ●  ●     ●    ○ ● ○    ●  ●  ● 

146398  

ระเบยีบวิธีวิจัย 
● ● ● ○  ● ● ●     ● ● ● ○  ○ ● ○  ● ● ● ●  ● 



83 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

กลุ่มวิชาเอก 
146113  

การอ่าน 

อย่างมีกลยุทธ ์

  ●   ●       ●  ●  ○ ● ○ ○    ● ●  ● 

146115 ประโยค

ภาษาอังกฤษ 
○ ○ ● ○   ●      ●    ○  ○ ●    ● ●  ● 

146212  

การเขียนยอ่หน้า 
● ○ ○ ○  ●       ●    ●  ○   ●  ○ ●  ● 

146311 การ

เขียนเชงิวชิาการ 
● ○ ○ ○  ●       ●  ●  ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 

146133 การฟงั

และการพูดเพื่อ

แสดงความ

คดิเห็น 

○ ○ ● ○  ●       ●    ● ● ○     ● ●  ● 

146233 การฟัง

และการพูด

ประเด็นปัจจุบัน 

○ ○ ● ○  ●       ●  ○  ● ● ○     ● ●  ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

146234  

การฟังและการ

พูดในที่

สาธารณะ 

○ ○ ● ○  ●       ●  ○  ● ● ○   ●  ● ●  ● 

146323  

การแปลเบือ้งตน้ 
  ●      ●    ● ●   ● ○ ○   ●   ●  ● 

146324  

การแปล

วรรณกรรม 

  ●      ●    ● ●   ● ○ ○   ●   ●  ● 

146424  

การแปล 

เฉพาะทาง 

  ●      ●    ● ●   ● ○ ○   ●   ●  ● 

146345 

วรรณกรรม 

ร้อยแกว้ 

○ ○ ● ○  ●  ●     ●    ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 

146346  

กวีนิพนธ์ 
○ ○ ● ○  ●  ●     ●    ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

146347  

บทละคร 
○ ○ ● ○  ●  ●     ●    ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 

146444  

วรรณกรรมโลก

ร่วมสมัย 

○ ○ ● ○  ●  ●     ●    ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 

146264 

สัทศาสตร ์

และสรวิทยา 

○ ○ ● ○  ● ●      ● ○ ○  ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 

146265  

วิทยาหน่วยค า

และ

วากยสัมพันธ ์

○ ○ ● ○  ● ●      ● ○ ○  ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 

146364 

อรรถศาสตร์ 

และ 

วัจนปฏิบัติ

ศาสตร์ 

○ ○ ● ○  ● ●      ● ○ ○  ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 



86 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

146465 นานา

ภาษาอังกฤษ

โลก 

○ ○ ● ○  ● ●      ● ○ ○  ○ ● ○   ●  ○ ●  ● 

กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มภาษาจีน 
142111  

ภาษาจนีเพื่อการ

สื่อสาร 1 

● ○    ● ●      ● ●   ● ●    ○   ○   

142112  

ภาษาจนีเพื่อการ

สื่อสาร 2 

● ○    ● ●      ● ●   ● ●    ○   ○   

142121  

การพัฒนาทักษะ

การฟังและ 

การพูดภาษาจนี 

1 

● ○    ● ●      ● ●   ● ●    ○   ○  ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

142122  

การพัฒนาทักษะ

การฟังและการ

พูดภาษาจนี 2 

● ○    ● ●      ● ●   ● ●    ○   ○  ○ 

142213 

ภาษาจนี 

เพื่อการสือ่สาร 

3 

● ○    ● ●      ● ●   ● ●    ○   ○   

142231  

การพัฒนาทักษะ

การอ่านและ 

การเขียน

ภาษาจนี 1 

● ○  ○  ● ●      ● ●  ○ ● ●  ○  ○ ○  ○   

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
143371 

ภาษาญ่ีปุ่น

เบือ้งตน้ 1 

○     ●       ● ●   ●   ○ ○ ○  ○    



88 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

143372  

การสนทนา

ภาษาญ่ีปุ่น 1 

○     ●       ● ●   ●   ○ ○ ○  ●    

143373 

ภาษาญ่ีปุ่น

เบือ้งตน้ 2 

○     ●       ● ●   ●   ○ ○ ○  ○    

143374  

การสนทนา

ภาษาญ่ีปุ่น 2 

○     ●       ● ●   ●   ○ ○ ○  ●    

143471 

ภาษาญ่ีปุ่น

เบือ้งตน้ 3 

○     ●       ● ●   ●   ○ ○ ○  ○    

143472  

การสนทนา

ภาษาญ่ีปุ่น 3 

○     ●       ● ●   ●   ○ ○ ○  ●    

กลุ่มภาษาไทย 

144113   ○ ○ ●  ● ○ ○     ● ○   ●      ● ○   ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

ทักษะการ

สื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

144114 การพูด  ○  ●  ● ○ ○      ●   ●      ● ○   ● 

144130 

วรรณคดีเอก

ของไทย 

   ●  ● ○ ○     ● ○   ○      ● ○ ●   

144219  

การเขียน 

เชิงวิชาการ 

○ ○  ●  ● ○ ○      ●   ○      ● ○    

144211  

การอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ 

○ ○  ●  ● ○ ○     ● ●   ○      ● ○ ○   

144221  

ไวยากรณไ์ทย 
   ●  ● ○ ○     ● ○   ○      ● ○    

กลุ่มฝรั่งเศส 



90 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

145103  

ภาษาฝรั่งเศส 1 
○  ○   ● ● ○       ●  ●  ○ ○ ○ ●      

145104  

ภาษาฝรั่งเศส 2 
○  ○   ● ● ○       ●  ●  ○ ○ ○ ●      

145111 การฟัง

และ การพูด

ภาษาฝรั่งเศส 1 

○  ●   ●  ●         ● ○ ● ○ ○   ●    

145112 การฟัง

และ การพูด

ภาษาฝรั่งเศส 2 

○  ●   ●  ●         ● ○ ● ○ ○   ●    

145221 การอ่าน

และการเขียน

ภาษาฝรั่งเศส 1 

○     ●  ●     ● ●     ○   ○   ○   

145222 การ

อ่านและการ

เขียนภาษา

ฝรั่งเศส 2 

○     ●  ●     ● ●     ○   ○   ○   
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

กลุ่มบรหิารธุรกิจ 
100004        

กฎหมายธุรกิจ 
● ○ ● ●  ● ○ ○     ○ ●    ○  ●   ○    ○ 

121201   

การเงินธุรกิจ 
● ○ ○   ● ○ ○     ○ ● ●  ○ ○ ○ ●  ○  ○ ○  ○ 

122130  

หลักการจัดการ 
○  ●   ● ● ●     ● ● ○  ○ ○ ○ ○    ○    

122232   

การจัดการการ

ผลติและการ

ปฏิบัต ิ

○  ●   ● ● ●     ● ● ●  ○ ○  ○   ●     

124151   

การบัญชีการเงิน 
○  ○   ●       ● ○   ○     ○      

128120   

หลักการตลาด 
○  ○   ●       ●    ●     ●     ○ 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

123110 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

และบริการ 

○ ○    ● ●       ●  ○   ○    ●    ● 

123111  

จติวิทยาและ

ศิลปะ 

ในการบริการ 

○ ○ ○ ○  ● ● ●     ● ● ○ ○ ○  ● ○     ● ● ● 

123112   

แหล่งทรัพยากร 

ทางการ

ท่องเที่ยว 

● ● ○ ○  ● ● ●     ● ● ● ● ○  ○ ○ ●  ○     

123113 

ประวัตศิาสตร์

ไทยโบราณคดี

และ

ประวัตศิาสตร์

 ○    ● ● ●     ● ● ● ● ○   ●     ●  ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

ศิลปะ 

123214

จรรยาบรรณ

วิชาชีพและ

กฎหมายส าหรับ

การท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

● ● ● ●  ● ●      ●    ○   ○        

123215 

พฤติกรรม

นักท่องเที่ยวและ

การสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 

● ○ ○ ○  ● ● ●     ● ● ● ○ ○ ● ○  ● ○      

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
221110 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

พื้นฐานทาง

●     ●        ●  ○ ●   ○ ● ●  ●    
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

ธุรกิจ 

222122  การ

ออกแบบการ

ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์

และ

คอมพิวเตอร ์

○  ● ● ● ●    ● ●   ●      ●  ○  ● ● ○  

222241 

เทคโนโลยี

เครอืข่าย 

●  ● ○ ○ ●    ● ● ●  ●    ●    ●  ● ●   

224334  

การประยุกต์ 

ภูมิสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

○ ○ ● ●  ●       ○ ● ● ● ● ●  ○ ● ●  ○ ○ ● ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

226444

อินเทอร์เน็ตของ

ทุกสรรพสิ่งและ

การประยุกต์ 

●  ●  ● ●    ○ ○  ● ○   ○   ○  ●     ● 

229381

คอมพิวเตอร์

กราฟกิเพ่ือการ

สื่อสาร 

  ● ●  ●            ● ●     ●  ○ ● 

กลุ่มวิชาการศึกษาอสิระและการฝึกงาน 
146481  

การฝึกงาน 
● ● ●   ● ● ●     ● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ●  ● 

146482  

สหกิจศึกษา 
● ● ●   ● ● ●     ● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ●  ● 

146483 

การศึกษาอิสระ 
● ● ●   ● ● ●     ● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ●  ● 

รายวิชาทีเ่ปิดใหส้าขาวชิาอื่น 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

146273 

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานด้าน

นิเทศศาสตร ์

● ●  ●  ●  ●      ● ●  ● ●    ●  ● ●  ○ 

146200 

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

● ● ● ●  ●       ●   ● ● ● ● ●  ● ●  ●  ● 

146113  

การอ่านอย่างมี

กลยุทธ ์

  ●   ●       ●  ●  ○ ● ○ ○    ● ●  ● 

146132 การฟงั

และการพูดใน

ชีวิตประจ าวัน 

○ ○ ● ○  ●       ●     ● ○     ● ●  ● 

146115 ประโยค

ภาษาอังกฤษ 
○ ○ ● ○   ●      ●    ○  ○ ●    ● ●  ● 

146133 การฟงั ○ ○ ● ○  ●       ●    ● ● ○     ● ●  ● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 สุ
นท

รีย
ศิล

ป ์

7.
 ท

ักษ
ะก

าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

พัฒ
นา

บุค
ลิก

ภา
พ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

และการพูดเพื่อ

แสดงความ

คดิเห็น 

146212  

การเขียนยอ่หน้า 
● ○ ○ ○  ●       ●    ●  ○   ●  ○ ●  ● 

146233 การฟัง

และการพูด

ประเด็นปัจจุบัน 

○ ○ ● ○  ●       ●  ○  ● ● ○     ● ●  ● 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

       การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.  กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมี

การประเมนิข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

      การก าหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี ้

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑติแตล่ะรุ่นที่จบการศกึษา ในด้านของระยะเวลา 
ในการหางานท า ความเห็นตอ่ความรู ้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑติที่ 

จบการศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศกึษาแล้วอย่างนอ้ย 1 ปี 

(3) การประเมนิจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแงข่องความพร้อมและความรูจ้ากสาขาวิชาที่เรยีน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้
ดียิ่งขึน้ 

     (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรอื เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ 

พร้อมของนักศกึษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา

องค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยาว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

(2) จัดโครงการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็นอาจารย์ที่ 

ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

(3) จัดอบรมเพื่อสรา้งความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

(4) จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่ 

จัดเป็นประจ าทุกปี เชน่ โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  โครงการการจัดการ

การเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศกึษา

ดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

 (2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวจิัยและกระตุ้นใหอ้าจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระงานวิจัยให้

ได้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 (3)  นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติ

ภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง

ประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพของการ

เป็นครูผูส้อน 

 (4) สนับสนุนใหอ้าจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางวิชาการ 

 (5)  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

          (6)  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาศกึษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานเปิดและปิด

หลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตร

ด้านวิชาการ รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ติดตาม

ผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ รายบุคคลและระดับช้ันปี ตรวจสอบ 

ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการบริหารหลักสูตร 

2. บัณฑิต 

  (1) คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี 

และเสนอผลการส ารวจใหค้ณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

ของนสิิตให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 (2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาและติดตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และ

น าข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 

 (3) สาขาน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน มาพิจารณาจัดท าโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

3.  นิสิต 

 นิสิตสาขาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพ ะเยาอัน

ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านสุนทรียภาพ และทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
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3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

(1) สาขาแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นสิิตทุกคน 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรอืมีวธิีการติดต่อกับนิสติในรูปแบบอื่น โดยแจ้งให้

นิสติในความดูแลทราบ  

(2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนก าหนดช่วงเวลาให้นสิิตในชัน้เรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) และแจ้ง

ให้นสิิตทราบ 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่   

       การคัดเลือก  แตง่ตั้ง และบรรจุอาจารย์ใหม่ต้องผา่นขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

(1) คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะและ 

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ด าเนินการรับ

สมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น  ด าเนินการสอบคัดเลือก

โดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยังคณะ 

(3) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้ง และบรรจ ุ

    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

(1) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสทิธิในการรว่มเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงานด้าน 

ต่าง ๆ เชน่แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 

(2) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและผูส้อนประชุมรว่มกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน  

ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พิ เศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายช่ัวโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ ทั้งนี้

การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มาพิจารณา
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ประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อท าผลงานทาง

วิชาการ หรอืให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนีใ้ห้มีการขอความเห็นชอบจากคณะ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 หลักสูตร 

       มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

 5.2 การเรียนการสอน 

 มีการทวนสอบตามเกณฑ์ของ สกอ. รวมทั้งมีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาในหลักสูตรโดยนิสติ 

 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 มีการประเมินที่หลากหลาย เช่น จากการเข้าช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ การตรงตอ่เวลา การมีความ

รับผิดชอบ การให้ความร่วมมือในช้ันเรียน การท างานทั้งในลักษณะงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การน าเสนอ

งานในช้ันเรียน ผลรวมคะแนนที่นิสิตได้จะอิงตามเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะ

เป็นผู้ประเมนิ คะแนนรวมที่ได้รับจะถูกแปลงเป็นระดับขั้น  A-F, S หรอื U  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

การด าเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ด้านงบลงทุนขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน ส าหรับหมวดค่าใช้

สอยและเงนิอุดหนุนขอรับการสนับสนุนจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

ส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมรีายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี ้ 

6.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ 

สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

 (1) หนังสือ  

 ภาษาไทย  6,583  เล่ม                

 ภาษาอังกฤษ  2,376  เล่ม  
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 ภาษาญี่ปุ่น      27   เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส     152   เล่ม  

 ภาษาจนี   809    เล่ม 

 ภาษาศาสตร์ (อื่นๆ)   10 เล่ม 

  

(2) ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 Science Direct 

 H.W.Wilson 12 Subjects 

 Springer Link 

 Academic Serch Complete  

 ABI/INFORM Complete 

 Education Research Complete 

 Emerald 

 Matichon e-Library 

 ProQuest Dissertation@Theses 

 ThaiLis Digital Collection (TDC) 

 eBook Collection (EBSCOhost) 

 (3) เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับสืบค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง 

(4) ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วสูง และมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

(5) บริการ Wireless Access Point จ านวน 1,274 จุด ครอบคุลมพื้นที่ภายในอาคารเรียน

และหอพัก พร้อมระบบอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงแบบใยแก้ว 

 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       (1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในสาขาไปยังสาขาวิชาเพื่อพิจารณา

จัดสรรเงนิรายได้สว่นหนึ่งเพื่อการซือ้หนังสือและสื่อที่จ าเป็น 

 (2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยังศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซื้อ 

 (3) คณะจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ 
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการ

หนังสอื วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสติอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการ

ปรับปรุงการให้บริการ 

 

 

 7.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
   

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ให้ครอบคลุมหัวข้อตาม 

มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) มรีายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ. 5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรที่มี

รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ. 

3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน          
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของ

นักศึกษาต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลของระดับ

ปริญญาตรี เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตาม

มาตรฐานสากล Common European Framework of 

Reference for Languages: learning, teaching, 

assessment (CEFR) 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

(2) อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับ 

การอบรม 

(4) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนสิิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสติโดย

อาจารย์ผู้สอนแตล่ะท่าน 

 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน

ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการ

ประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

(2) อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝกึงาน ผู้ใช้บัณฑิตและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

 2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการ

ประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้าน

คุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะศิลปศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผล  

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้  

ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย  

 (2) จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

(3) จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

(4) ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

(21 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  89  หน่วยกิต 84 93 

2.1  กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 6 15 

2.2 กลุ่มวิชาเอก/วชิาเฉพาะด้าน  54 54 

         2.2.1 ทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกติ 30 21 

         2.2.2 ภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกติ 9 12 

         2.2.3 วรรณคดี ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกติ 12 12 

         2.2.4 การแปล ไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกติ 3 9 

2.3 วชิาเลอืก  ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกติ - - 

2.4 กลุ่มวิชาโท   18 18 

2.5 กลุ่มวิชาการศกึษาอสิระและการ

ฝึกงาน  

 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 126 หนว่ยกติ 120 129 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

   3(2-2-5) 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

        3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

   3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

        3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship                                      

   3(3-2-5) 

         

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship                                      

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

 Multicultural  Society                                                                                     

   3(3-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

 Multicultural  Society                                                                                     

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society                                    

3(3-2-5)                            003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society                                    

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment Management                          

   3(3-2-5)                            003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management                          

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Art of Living                                        

3(3-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Art of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

 Socialized Personality 
3(3-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

 Socialized Personality 

 

3(2-2-5) 
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146132  การฟังและการพดูในชีวิต      3(2-2-5) 

            ประจ าวัน    

  Listening and Speaking in Daily Life 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย 

การแนะน าตัว การกลา่วลา การตอบรับ การปฏเิสธ 

การซือ้ของ การต่อรองราคา การเชญิ การตอบรับ

และการปฏเิสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอก

เส้นทาง การขอความชว่ยเหลอื การเสนอความ

ชว่ยเหลอื การบอกขั้นตอน  

              English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, accepting, 

refucing, purchasing, bargaining, invitation, 

acceping and rejecting invitation, blessing, asking 

and giving direction, making request, offering help, 

giving instruction 

146132  การฟังและการพดู               3(2-2-5) 

            ในชวีิตประจ าวัน  

            Listening and Speaking in Daily Life 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ส านวนภาษา ค าศัพท์ ถ้อยค าที่เหมาะสม การออกเสียง 

ทักษะส าหรับการใช้ในสถานการณ์การสื่อสาร 

 English listening and speaking skills for 

communication, appropriate expressions, vocabulary, 

diction, pronunciation, skills for common communicative 

scenarios 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 146161 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

            Introduction to Linguistics 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา ทฤษฎีพื้นฐานและ

องคป์ระกอบของภาษา สัทศาสตร์ สรวทิยา วทิยาหน่วยค า 

วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ 

Fundamental knowledge on language, basic 

theories on language and language structure, 

phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6)                    

           English for Phayao Studies 

          ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์

ความรู้พืน้ฐานทางภูมศิาสตร์และประชากรศาสตร์ใน

ท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา อัตลักษณค์วามเป็น

จังหวัดพะเยา ประวัตศิาสตร์ สงัคม เศณษฐกิจ และ

วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา การปรับตัวของจังหวัด

ในการกา้วเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6)                    

           English for Phayao Studies 

           ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีสัมพันธ์กับองค์

ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา  

           English communication skills related to 

fundamental knowledge on geography, identity, history, 

society, economy, and culture of Phayao 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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          English communication skill for basic 

geography and demography in various local areas 

of Phayao Province, its identity, history, society, 

economy, and culture of Phayao, its adaptation to 

ASEAN and World Community 

 

 

 

 

 

 

146242 วรรณคดีเบื้องต้น                3(3-0-6) 

           Introduction to Literature 

           ค าศัพท์ส าคญัในการอ่านวรรณคดีท้ังร้อย

แก้วและรอ้ยกรอง ลักษณะส าคญั รูปแบบ กลวธีิการ

ประพันธ์ การใช้สัญลักษณ ์แนวคิดส าคัญที่น าเสนอใน

งานเขียน คุณค่าของวรรณคดีท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทตา่งๆ ทัง้บทประพันธ์ประเภทร้อยแกว้และ

ร้อยกรอง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี 

สังคม และศาสนา 

  Significant terms in reading literature both 

prose and poetry, important characteristics, genres, 

writing style, use of symbol, major issue presented 

in the work, values of prose and poetry written in 

English, relationship between literature, society and 

religion. 

146242  วรรณคดีเบื้องต้น       3(3-0-6) 

 Introduction to Literature   

ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ 

ค าศัพท์ส าคัญในการอา่นวรรณคดีท้ังร้อยแกว้และร้อย

กรอง ประเด็นส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน คุณค่าของ

วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน รวมถึงวรรณคดีท่ีเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษประเภทตา่งๆ ท้ังบทประพันธ์ประเภทร้อย

แก้วและรอ้ยกรอง ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม 

และศาสนา การใช้เทคโนโลยแีละฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 Important characteristics, genres, writing styles, 

significant literary terms in reading literature both prose 

and poetry, major issues presented in the works, values 

of British and American literature as well as literature 

written in English both in prose and poetry, relationship 

between literature, society and religion, using technology 

and electronic database for further study 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

146398 ระเบียบวิธีวิจัย                  3(3-0-6)  

           Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวจิัย 

ปัญหาและสมมุตฐิานการวจิัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอยา่ง เครื่องมือการวจิัย วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

และการวเิคราะห์ขอ้มูล จรรยาบรรณนักวจิัย การ

เขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย  

 Meaning, significance, types, problem and 

hypothesis of research, population and sample, 

research tools, methods of data collection and data 

analysis, ethics of researcher, proposal and 

research report writing 

 

146398 ระเบียบวิธีวิจัย                  3(3-0-6)  

           Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย  

 Meaning, significance, types, problem and 

hypothesis of research, population and sample, research 

tools, methods of data collection and data analysis, ethics 

of researcher, proposal and research report writing 

คงเดิม 
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146113 การอ่านอย่างมกีลยทุธ์        3(3-0-6) 

           และการอ่านสะท้อนคิด 

           Strategic and Reflective Reading 

          ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียน
ภาษาอังกฤษประเภทตา่งๆ ทัง้ในระดับย่อหนา้และ

เร่ืองท่ียาวกว่า โดยเนน้การใชก้ารเดาความหมายของ

ค าศัพท์ การตรวจสอบบทอา่นและการคาดการณ์

เนื้อหาล่วงหนา้ การอา่นแบบเร็วเพื่อจับประเด็น

ส าคัญและเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีต้องการ การหา

ใจความส าคัญ การสรุปความ การตคีวาม การพัฒนา

ความเร็วในการอา่น ทักษะการอ่านสะท้อนคิด

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน การแยกข้อเท็จจริงออกจากความ

คิดเห็น การวเิคราะห์จุดมุง่หมาย ทรรศนะและน้ าเสียง

ของผู้เขียน การเปรียบเทียบข้อมูลในบทอา่นและ

เชื่อมโยงเหตุผลกับความคิดเห็นสว่นตัว 

          Skills in reading different types of texts in 

English to develop reading comprehension ability in 

both paragraph level and longer passages by 

employing different types of reading strategies, 

guessing word meaning, previewing  and 

predicting, skimming, scanning, identifying main 

idea, summarizing, drawing conclusions, inferring, 

developing reading rate, skills in reflecting on texts, 

distinguishing fact from opinions, determining the 

writer’s purpose, point of view, tones, making 

logical and comparative connections between text 

information and personal ideas and opinions 

146113  การอ่านอย่างมกีลยทุธ ์      3(3-0-6) 

Strategic Reading   

            ก า ร ฝึ ก อ่ า น เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ง า น เ ขี ย น

ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ท้ังในระดับประโยค ระดับ     

ย่อหน้าและเร่ืองท่ียาวกว่า โดยเน้นการใช้กลวิธีการอ่าน

ตา่งๆ  

            Practice in reading different types of texts in 

English to develop reading comprehension ability in 

sentence level,  paragraph level and longer passages by 

employing different types of reading strategies  

 

ปรับชื่อรายวิชาและ 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน       3(3-0-6) 

            Grammar for Writing 

            ความหมายและกฎส่วนของชนดิของค าใน

ภาษาอังกฤษ การสร้างวลขีองภาษาอังกฤษ คือ 

นามวลี กรยิาวล ีคณุศัพท์วลี กริยาวิเศษณ์วลี บุพบท

วลตีามกฎไวยากรณอ์ังกฤษ การสร้างประโยค

ใจความเดียว ประโยคใจความรวม ประโยคใจความ

ซ้อน  หลักการลดรูปอนุประประโยคใจความซ้อนเป็น

วลี 

146115  ประโยคภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

 English Sentences 

 คุณสมบัตขิองค า โครงสร้างวล ีการสร้างประโยค

พื้นฐานด้วยวลีต่างๆ การใช้ค าเชื่อม ประโยคความรวม 

ประโยคความซ้อน การลดรูปประโยคความซ้อน 

 Lexical properties, structure of phrases, basic 

sentences formation from various types of phrases, 

transitional words, compound sentences, complex 

sentences and reduction of complex sentences 

ปรับรหัสวชิา/ ปรับ

ชื่อวิชาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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 Referential meanings and rules of English 

parts of speech, building up English phrases based 

on the English rules, combination of English phrases 

into simple sentences, compound sentences and 

complex sentences, reduction clauses of complex 

sentences into phrases  

  

146212 การเขยีนย่อหนา้       3(2-2-5) 

            Paragraph Writing   

           ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ ประโยค

แสดงใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป 

เอกภาพ ความสอดคล้อง การเขียนย่อหนา้แบบเล่า

เร่ือง แบบพรรณนา แบบเปรียบเทียบ แบบแสดงความ

คิดเห็น เหตุและผล แบบกระบวนการ และแบบโตแ้ยง้ 

 meanings, patterns, compositions, topic 

sentence, supporting sentence, concluding sentence, 

unity, coherence, writing different kinds of 

paragraphs: narrative, descriptive, 

comparison/contrast, opinion, cause and effect, 

process, argumentative 

146212 การเขยีนย่อหนา้       3(2-2-5) 

            Paragraph Writing   

           นิยาม  โครงสร้าง ประโยคแสดงใจความส าคัญ 

ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป เอกภาพ ความสอดคล้อง 

การเขียนย่อหนา้ประเภทตา่ง ๆ  

 Definition, structure,  topic sentences, 

supporting sentences, concluding sentences, unity, 

coherence, writing different types of paragraphs 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

146311  การเขยีนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

            Academic  Writing             

 ความหมาย องคป์ระกอบ เค้าโครง ประโยค

ใจความหลกัของเรียงความ ใจความหลัก ใจความรอง 

อนุเฉทสว่นน า อนุเฉทตัวเร่ือง อนุเฉทสรุป เอกภาพ 

ความสอดคล้อง ค าเช่ือม การเขียนสรุปความ การจด

บันทึก การเขียนเรียงความเชงิวิชาการแบบเล่าเร่ือง 

แบบพรรณนา แบบเปรียบเทียบ แบบแสดงความ

คิดเห็นแบบเหตุและผล แบบกระบวนการและแบบ

โตแ้ยง้ 

           Meanings, compositions, outline, thesis 

statement, main idea, supporting ideas, introductory 

paragraph, supporting paragraph, concluding 

paragraph, unity, coherence, transitional words, 

summarizing, note-taking, writing different kinds of 

essays: narrative, descriptive, comparison/contrast, 

146311  การเขยีนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

            Academic  Writing             

  นิยาม รูปแบบและหลักการเขียนเชิงวิชาการ 

การใช้ภาษาวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อน าเสนองานวิชาการ การเขียนอ้างอิงข้อมูลในรูปแบบ

ตา่ง ๆ จรยิธรรมในการเขียนเชงิวชิาการ 
             Definition, styles and principles of academic 

writing, academic language, writing different types of 

academic writings for academic presentation, citation and 

references in writing academically, ethics in academic 

writing 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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opinion, cause and effect, process, and 

argumentative 

 146133  การฟังและการพดูเพื่อแสดง 3(2-2-5)    

             ความคดิเห็น   

  Listening and Speaking for Opinion     

           Expression 

          ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็น
สะทอ้นมุมมองท่ีมีต่อบริบททางครอบครัว 

สถานศกึษา ชุมชน ข่าว  ความส าคัญ ภาษาทีใ่ชใ้น

การแสดงความคดิเห็น วล ีอนุประโยค ประโยค 

น้ าเสียง การใชเ้สียง มารยาท การโต้ตอบ การพูด

แทรก การแสดงความเห็นคลอ้ยตาม การแสดง

ความเห็นท่ีขัดแย้ง การพูดสะท้อนความคิด  

การโต้วาที 

           Listening and speaking skills in expressing 

opinions toward the contexts of  family, educational 

institution, community, news, importance, language 

in expressing ideas, phrases, clauses, sentences, 

tone, voice, etiquette,  responding, interrupting, pros 

and cons, verbal reflection, debating 

 146133  การฟังและการพดูเพื่อแสดง 3(2-2-5)    

             ความคดิเห็น   

  Listening and Speaking for Opinion     

           Expression 

           ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ

บริบทรอบตัว ส านวนภาษา ค าศัพท์ ถ้อยค าที่เหมาะสม 

การออกเสียง ทักษะในการแสดงความคิดเห็น 

            Listening and speaking skills in expressing 

opinions toward immediate contexts,  appropriate 

expressions, vocabulary, diction, pronunciation, skills for 

expressing opinion 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

146233  การฟังและการพดูประเด็น    3(2-2-5) 

            ทางสงัคมปัจจุบัน    

 Listening and Speaking on   

           Current Issues  

 ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทางสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้มท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 

รูปแบบภาษา รูปแบบประโยค วลี อนุประโยค ทักษะ

การจับประเด็นจากการฟัง การสรุปความจากการฟัง 

การคัดเลอืกประเด็นในการพูด รูปแบบการพูด ลลีา 

น้ าเสียง การใชเ้สียง การพูดสะท้อนความคิด          

           Listening and speaking skills on interesting 

current issues relating to societies, cultures and 

environment, language, sentence patterns, phrases, 

clauses, getting the gist from the talks, summarizing 

146233  การฟังและการพดูประเด็น    3(2-2-5) 

            ปัจจุบัน    

 Listening and Speaking on   

           Current Issues  

 ทักษะการฟังและการพูดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 

ส านวนภาษาที่ใชใ้นการอภปิรายประเด็นปัจจุบัน 

           Listening and speaking skills on interesting 

current issues relating to societies, cultures and 

environment, expressions in discussing current issues  

 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทย/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 
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the talks, selecting topics for the talks, speaking 

patterns, styles, tone, voice, verbal reflection 

146234  การฟังและการพดูในที่         3(2-2-5) 

            สาธารณะ   

 Listening and Speaking in Public 

 ทักษะการพูดและฟังในที่สาธารณะ 

ความส าคัญ ประเภทของการพูดในท่ีสาธารณะ 

วธีิการน าเสนอ การเรียบเรียงความคดิ การน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที 

การกล่าวสุนทรพจน ์การพูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อ

น าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง 

มารยาทของผู้พูดและผู้ฟัง 

 Speaking and listening skills in public, 

importance, types of public speaking, principles of 

public speaking, procedures of giving presentation, 

idea organization, academic presentation, business 

presentation, debating, giving speech, impromptu 

speaking, using medias for effective presentation, 

audience analysis, etiquette of presenters and 

audience 

146234  การฟังและการพดูในที่         3(2-2-5) 

            สาธารณะ   

 Listening and Speaking in Public 

 ทักษะการพูดและฟังในท่ีสาธารณะ การน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน ์และ การพูดแบบ

ฉับพลัน ส านวนภาษาที่ใชใ้นการฟังและพูดในท่ีสาธารณะ 

 Speaking and listening skills in public, academic 

presentation, giving speech, impromptu speech, 

expressions in listening and speaking in public 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

146164  สัทศาสตร์และสรวิทยา      3(2-2-5) 

 Phonetics and Phonology 

 แนวคิดและทฤษฏีการผลิตเสียงพูดของ

มนุษย ์กระแสลมจากปอด กล่องเสียง อวัยวะในช่อง

ปาก และโพรงจมูก  การผลิตเสยีงพยัญชนะ และเสยีง

สระของภาษาอังกฤษ ลักษณะกระแสลมของเสียง

พยัญชนะและสระของภาษาอังกฤษ   ระบบหนว่ย

เสียงในค า การวิเคราะหก์ฎของระบบหนว่ยเสียงในค า 

เชน่ กฎการกลมกลืนเสียง การลดเสียง กฎการเกิดสับ

หลกีของเสียง กฎการเตมิหน่วยเสียงของค า 

 Theory on human speech production, 

pulmonic  regressive airstream mechanism ,larynx, 

oral cavity and nasal cavity,  articulation of  English 

consonants and vowels, manner of articulation, 

sound pattern of words, a phonemic analysis of 

146264  สัทศาสตร์และสรวิทยา      3(2-2-5) 

 Phonetics and Phonology 

 แนวคิดและทฤษฎกีารผลิตเสียงพูดของมนุษย์ 

การผลิตเสียงพยัญชนะและเสยีงสระของภาษาอังกฤษ 

การฝึกออกเสียงและถ่ายถอดเสียงด้วยสัทอักษรผ่านสื่อ

ออนไลน์ การลงเสียงหนักในระดับค าและประโยค ท านอง

เสียง ระบบเสียง การวเิคราะห์หน่วยเสียงและกระบวนการ

ทางเสียง  

 Concepts and theories on human speech 

production, articulation of  English consonants and 

vowels, pronunciation practice and phonetic transcription 

practice with phonetic alphabets from online media, word 

and sentence stress, intonations, sound systems, 

phonemic analysis and phonological processes 

 

ปรับรหัสวชิาและ

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 



132 

 

sound pattern of  English words; assimilation, 

deletion, complementary distribution and insertion 

146265  ระบบค าและวากยสัมพันธ์     3(3-0-6) 

 Morphology and Syntax 

 หนว่ยค า ชนิดและประเภทของหน่วยค า ราก

ค า การเตมิวภิัติปัจจัย การวิเคราะห์โครงสร้างค า การ

สร้างค าใหมแ่ละประเภทของการสร้างค าใหม ่รูปแบบ

ของค าประสมในภาษาอังกฤษ โครงสร้างและชนดิของ

ค าแต่ละชนดิ โครงสร้างวล ีโครงสร้างประโยคความ

เดียว ความรวม ความซ้อน การวเิคราะห์ประโยคดว้ย

กฎโครงสร้างวล ีและแผนภูมติน้ไม้ และทฤษฎี

วากยสัมพันธ์ 

 Morpheme, types of morpheme, base and 

root, prefix and suffix, morphological analysis, word 

formation, word formation process, type of 

compounding word in English, structure of each part 

of speech, phrasal structure, sentence structure, 

simple sentence, compound sentence and complex 

sentence, syntactic analysis, phrasal rule, tree 

diagram and theories of syntax  

146265  วิทยาหนว่ยค าและวากยสัมพนัธ์     3(3-0-6) 

 Morphology and Syntax 

 หน่วยค า ประเภทของหน่วยค า การสร้างค าใหม่

และประเภทของการสร้างค าใหม่ โครงสร้างและชนิดของ

ค า วลี และประโยค ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ และการต่อยอด

องคค์วามรู้ผ่านโครงงาน 

 Morpheme, types of morpheme, word formation 

and types of word formation, structures and types of 

words, phrases and, theories of syntax, expanding body 

of knowledge with projects  

 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทย/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 

146364  อรรถศาสตร ์                  3(3-0-6) 

            Semantics  

 แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ องคป์ระกอบของ

ความหมาย ประเภทของความหมาย ความหมายใน

ระดับค า ประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับ

ตา่งๆของภาษา 

 Concepts and theories on semantics, 

component of meaning, type of meaning, word 

meaning, sentence meaning, change of meaning in 

each level of language 

 

146364  อรรถศาสตรแ์ละ                         3(3-0-6) 

           วัจนปฏิบัติศาสตร ์                                   

           Semantics and pragmatics 

            ความหมายตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ องค์ประกอบ

ของความหมาย ประเภทของความหมาย ความหมายใน

ระดับค า ประโยค การเปลี่ยนแปลงของความหมาย 

ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมายและการใช้ใน

บริบทของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ดรรชนีพจน ์ความหมาย

บ่งชี้เป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎีวัจนกรรม การ

วเิคราะห์โครงสร้างบทสนทนา และการตอ่ยอดองค์ความรู้

ผ่านโครงงาน 

           Definitions of meanings from semantic theories, 

semantic components, types of meanings, lexical and 

syntactic meanings, semantic changes in different levels 

of language, scope of pragmatic study, meaning and its 

usage in digital age communication, dixis, conversation 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 
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implicature, presupposition, speech act theory, 

conversation analysis, expanding body of knowledge with 

projects 

 146465        นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-6) 

                  World Englishes 

                  ภาพรวมของเหตุผลทางประวัติศาสตร์เบื้อง  

หลังการแพร่ขยายของภาษาอังกฤษไปท่ัวโลก แนวคิด

ภาษาศาสตร์ เชิ งสั งคม เกี่ ยวกับการ เปลี่ ยนแปลงของ

ภาษาอังกฤษสู่ภาษาสากล การสัมผัสภาษา การลู่เข้าของ 

ภาษา การลูอ่อกของภาษา กระบวนการท าให้เป็นมาตรฐาน 

     Broad overview of historical reasons behind 

global expansion of English language, sociolinguistic 

concepts regarding the changing role of English as an 

international language, language contact, linguistic 

convergence and divergence, standardization processes 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

146245 วรรณกรรมร้อยแก้ว             3(3-0-6) 

           Prose 

           ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวธีิการประพันธ์ 

การใช้สัญลักษณ ์แนวคิดส าคญัท่ีน าเสนอในงานเขียน

คุณค่าของวรรณคดีท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษประเภท

ร้อยแกว้ ได้แก่นทิาน นิทานพื้นบ้าน เร่ืองสั้น นวนยิาย 

และบทละคร 

          Important characteristics, genres, writing 

style, use of symbol, major issue presented in the 

work, values of prose written in English 

146345 วรรณกรรมร้อยแก้ว             3(3-0-6) 

           Prose 

             ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ 

ประเด็นส าคัญที่น าเสนอในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดี

อังกฤษและอเมริกันประเภทร้อยแกว้ รวมท้ังวรรณคดี

ประเภทร้อยแกว้ท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ นทิาน นทิาน

พื้นบ้าน เร่ืองสั้น นวนิยาย อทิธิพลของสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในบทประพันธ์ การใช้เทคโนโลยแีละ

ฐานขอ้มูลอเิลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 Important characteristics, genres, writing style, 

major issues presented in the works, values of British and 

American prose including prose literature written in 

English, tales, folktales, short stories, novels, influences 

of social and cultural context reflected in the poems, using 

technology and electronic database for further study 

เปลี่ยนรหัสวชิาและ

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

146346 กวีนพินธ์                            3(3-0-6) 

           Poetry 

           กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ประเภท ลักษณะ

ส าคัญ โครงสร้างของบทประพันธ์ การใชค้ าอุปมาอุป

มัย การใชภ้าษาภาพพจน ์การใชค้ าเลยีนเสียง

146346 กวีนพินธ์                            3(3-0-6) 

           Poetry 

           ประเภท ลักษณะส าคัญ โครงสร้างของบท

ประพันธ์ ภาษาภาพพจน์และกลวิธีทางวรรณศิลป์ แก่น

เร่ือง คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองอังกฤษ

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 



134 

 

ธรรมชาติ การใช้ค าเสียดส ีน้ าเสียง สัญลักษณ ์แก่น

เร่ือง คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองท่ีเขียน

เป็นภาษาอังกฤษ อทิธิพลของสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในบทประพันธ์ 

           Poetry written in English, types, significant 

characteristics, structure of the poem, use of simile 

and metaphor, use of imagery, use of 

onomatopoeia, use of irony, tone, symbol, theme, 

values of poems written in English, influences of 

social and cultural context reflected in the poems  

และอเมริกัน รวมท้ังงานประพันธ์ร้อยกรองท่ีเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษ อิทธิพลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ี

สะท้อนในบทประพันธ์ การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อเิลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

            Genres, important characteristics, structure of 

poem, figurative languages and literary devices, themes, 

values of British and American poetry including poetry 

written in English, influences of social and cultural context 

reflected in the poems, using technology and electronic 

database for further study 

 

146347 บทละคร                            3(2-2-5)  

          Drama 

          องคป์ระกอบ ลักษณะส าคัญ ศลิปะการ

ประพันธ์ เค้าโครงเร่ือง พัฒนาการของตัวละคร 

ลักษณะการเล่าเร่ือง การใชภ้าพพจน ์คุณคา่ของงาน

ประพันธ์ประเภทบทละครภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์

ระหว่างบทละครภาษาอังกฤษและสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมในแตล่ะยุค 

          Elements, significant characteristics, 

figurative languages, plot, character development, 

narration, imagery, values of plays written in 

English, relationship between plays written in 

English and social and cultural context in each 

period 

 

146347 บทละคร                            3(2-2-5)  

          Drama 

          ลั กษณะส า คัญ  ศิ ลปะกา รประพั น ธ์  แล ะ

องค์ประกอบของวรรณกรรม คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทบทละครอังกฤษและอเมริกัน รวมท้ังงานประพันธ์

บทละครท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างบท

ละครภาษาอังกฤษและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละ

ยุค การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อ

แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

            Important characteristics, writing style and 

literary elements, values of British and American plays 

including plays written in English, relationship between 

plays written in English and social and cultural context in 

each period, using technology and electronic database for 

further study 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

 146444 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย  3(3-0-6) 

           Contemporary World Literature 

องคป์ระกอบทางวรรณกรรมและการศกึษา

เปรียบเทียบงานวรรณกรรมช่ือดังท่ัวโลกท่ีเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษหรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ สภาพ

สังคมและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยแีละฐานขอ้มูล

อเิลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

           Literary elements and comparative study of 

renowned literary works around the world written in 

English or in English translation, social and cultural 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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contexts, using technology and electronic database for 

further study 

 146323 การแปลเบื้องต้น   3(3-0-6) 

 Introduction to Translation 

 หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการ

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และกระบวนการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยคจนถึง

ข้อเขียนดา้นการให้ข้อมูลขา่วสาร  คุณภาพงานแปล 

ปัญหาพื้นฐานของการแปล การวเิคราะห์หาสาเหตุของ

ข้อผิดพลาดและการลดขอ้ผิดพลาด 

 Principles, guidelines and process of translation 

from English to Thai and  from Thai to English of a single 

informative sentence and a short informative paragraph, 

quality of translation, common problems in translation, 

analysis of problems and ways of minimizing them 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 146324 การแปลวรรณกรรม  3(3-0-6) 

            Translation of Literary Works 

หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการ

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และกระบวนการแปลภาษา

ไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภทแสดง

ความรู้สึก ตัวบทคัดสรรจากนวนิยาย  การประยุกต์ใช้

หลักการแปลและภาษาท่ีเหมาะสม คุณภาพงานแปลงาน

ด้านวรรณกรรม การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาด

และการแก้ไข 

             Principles, guidelines and process of translating 

expressive texts from English to Thai and from Thai to 

English, selected literary texts, application of suitable 

principles of translation and language, literary translation 

quality, common problems in translation of literature, 

analysis of problems and ways of correct them 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 146424  การแปลเฉพาะทาง   3(2-2-5) 

           Translation of Specific Texts 

 หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการ

แปลภาษาอั งกฤษเ ป็นภาษาไทยและกระบวนการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภท

เปิดรายวชิาใหม่ 
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โน้มน้าว คุณภาพงานแปล การวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ข้อผิดพลาดและการแก้ไข 

            Principles, guidelines and process of translating 

persuasive texts from English to Thai and from Thai to 

English, quality of translation,  analysis of common 

problems and ways of correct them 

 146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการ           3(2-2-5) 

            ท่องเที่ยวและการบริการ   

  English for Tourism and Hospitality  

  ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้าน

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในงานด้านการ

ท่องเท่ียว ทักษะการพูดเพื่อแนะน าและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว มารยาทและจริยธรรมของ

การให้บริการ สิ่งท่ีควรท าและข้อห้ามต่างๆ และการ

เป็นเจ้าบา้นท่ีด ี

         Knowledge and proficiency in listening, 

speaking, reading, and writing skills on tourism and 

hospitality, speaking skill for introducing and giving 

information on tourist attractions, manners and 

morality of hospitality, dos and don’ts and being 

nice hosts. 

 

 

 

 ปิดรายวชิา 

 146423 หลักการแปล        3(3-0-6) 

 Principle of Translation  

 หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกตา่งทาง

โครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษา ตน้ฉบับ

และภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับ

ประโยค ข้อความสั้น ๆ  

 Theories and fundamental principles of 

translation, differences between the source and the 

target text regarding to structural and cultural 

backgrounds, translating from English into Thai and 

 ปิดรายวชิา 



137 

 

vice versa starting from sentences level to short 

passages 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกจิ      3(2-2-5) 

           Business English 

           ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้าน

การฟัง การพูด การอา่น และการเขียนในงานด้าน

ธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การเขยีนเพื่อการส่ือสารทาง

ธุรกิจ การสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์การสง่โทรสาร 

การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การ

เขียนประวัตยิอ่สว่นบุคคล การสัมภาษณง์าน การ

แปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชงิธุรกิจ 

การตดิตอ่ธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท าการตกลง

ทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้า

ท างานและ/หรือใชใ้นการสมัครงาน 

   Knowledge and proficiency in listening, 

speaking, reading, and writing skills on business  

business documents; writing for nosiness 

communication; e-mailing, faxing, writing 

memorandum and business letters; composing 

curriculum vitae; giving a job interview, business 

socument translation; discussion in business 

contexts; making business calls; business dealing; 

test preparations for job applications 

 

 

 ปิดรายวชิา 

กลุ่มภาษาจีน 

142111  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

             Chinese for Communication I 

                ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน 

(PINYIN) วธีิการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษร

จีน   ค าศัพ ท์พื้นฐาน ท่ี ใช้ บ่อยในชีวิตประจ าวัน 

(HSKระดับ 1-2)  รูปประโยคพื้นฐาน 

   Systems and techniques of Chinese 

pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets writing, 

Chinese alphabets structures, basic Chinese 

กลุ่มภาษาจีน 

142111  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

             Chinese for Communication I 

                ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน 

(PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษรจีน  

ค าศัพท์พื้นฐานท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSKระดับ 1-2)  

รูปประโยคพื้นฐาน 

   Systems and techniques of Chinese 

pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets writing, 

Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary 

 

คงเดิม 
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vocabulary that frequently uses in daily life (HSK 

Leve 1-2) and fundamental sentences structures 

that frequently uses in daily life (HSK Leve 1-2) and 

fundamental sentences structures 

142112  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5)  

  Chinese for Communication II 

                ค าศัพท์พื้นฐานท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 

(HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจีน  การใชภ้าษาจีนเพื่อแกไ้ข้ปัญหาสถานการณ์

ในชีวิตประจ าวัน 

 Basic vocabulary that frequently uses in 

daily life (HSK Level 3), develop communication skill 

in Chinese, use the Chinese language to solve the 

easily problems in daily life 

142112  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5)  

  Chinese for Communication II 

                ค าศัพท์พื้นฐานท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSK 

ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาจีน  การใช้

ภาษาจีนเพื่อแกไ้ข้ปัญหาสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

 Basic vocabulary that frequently uses in daily 

life (HSK Level 3), develop communication skill in 

Chinese, use the Chinese language to solve the easily 

problems in daily life 

คงเดิม 

 

142121  การพัฒนาทักษะการฟงั      3(2-2-5) 

             และการพูดภาษาจีน 1            

             Chinese Listening and Speaking 

             Development I 

             การพูด การฟังภาษาจีนขัน้พืน้ฐาน และการ

ตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  

ท่ีอยูอ่าศัย  อาหารและเครื่องดื่ม การซือ้ของ คมนาคม  

สุขภาพอนามัย 

             Develop speaking, listening to basic 

Chinese from situation relates to daily life, residence, 

foods and drinks, shopping, transportation, 

health ,and be able to answer the questions from the 

situations above 

 

142121  การพัฒนาทักษะการฟงั      3(2-2-5) 

             และการพูดภาษาจีน 1            

             Chinese Listening and Speaking 

             Development I 

             การพูด การฟังภาษาจีนขัน้พืน้ฐาน และการตอบ

ค าถามจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  ท่ีอยู่

อาศัย  อาหารและเครื่องดื่ม การซือ้ของ คมนาคม  สุขภาพ

อนามัย 

             Develop speaking, listening to basic Chinese 

from situation relates to daily life, residence, foods and 

drinks, shopping, transportation, health ,and be able to 

answer the questions from the situations above 

คงเดิม 

 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ   3(2–2-5) 

           การพูดภาษาจีน 2 

           Chinese Listening and Speaking 

           Development II 

           การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการ

ตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับงานอดิเรก 

สภาพอากาศ  การเรียนการศึกษา  การท างาน 

ธุรกรรมการเงิน  การท่องเท่ียว 

          Develop speaking, listening to elementary 

Chinese from the situations about hobbies, weather 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ   3(2–2-5) 

           การพูดภาษาจีน 2 

           Chinese Listening and Speaking 

           Development II 

           การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบ

ค าถามจากสถานการณท่ี์เกี่ยวกับงานอดิเรก สภาพอากาศ  

การเรียนการศึกษา  การท างาน ธุรกรรมการเงิน  การ

ท่องเท่ียว 

          Develop speaking, listening to elementary 

Chinese from the situations about hobbies, weather 

คงเดิม 
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conditions, study, finance and banking, tourism, and 

be able to answer the questions  from the situations 

above 

 

conditions, study, finance and banking, tourism, and be 

able to answer the questions  from the situations above 

 

142213  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3  3(2-2-5) 

  Chinese for Communication III 

             การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 

3-4) การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์เพิ่มเติม  

โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถ

ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาจีน

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูล

ตา่งๆ และการพูดสื่อสารระดับขอ้ความ 

 Vocabulary for communication (HSK Level 

3-4), can use Chinese to build more vocabulary 

knowledge, basic grammar structures, increase 

ability of listening, speaking, reading and writing, 

use Chinese communication in daily life, use 

Chinese to describe information and communicate in 

paragraph level 

142213  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3  3(2-2-5) 

  Chinese for Communication III 

             การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-4) 

การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์เพิ่มเติม  โครงสร้าง

ไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด 

อา่นและเขียน การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ

ใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับ

ข้อความ 

 Vocabulary for communication (HSK Level 3-

4), can use Chinese to build more vocabulary 

knowledge, basic grammar structures, increase ability of 

listening, speaking, reading and writing, use Chinese 

communication in daily life, use Chinese to describe 

information and communicate in paragraph level 

คงเดิม 

 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน      3(2-2-5) 

           และการเขยีนภาษาจีน 1       

           Chinese Reading and Writing  

           Development I 

             ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาด

สั้นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป เช่น บันทึกประจ าวัน 

นิทาน จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตร

เชญิ ประกาศ โฆษณา 

           Reading and writing skills in Chinese in term 

of diary, stories, letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, advertisement 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน      3(2-2-5) 

           และการเขยีนภาษาจีน 1       

           Chinese Reading and Writing  

           Development I 

             ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นท่ีใช้

ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป เช่น บันทึกประจ าวัน นิทาน 

จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ 

โฆษณา 

           Reading and writing skills in Chinese in term of 

diary, stories, letters, self introduction, resume, invitation 

card, announcement, advertisement 

คงเดิม 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

143371   ภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้            3(2-2-5) 

            Basic Japanese 1 

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

143371   ภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้            3(2-2-5) 

            Basic Japanese 1 

   คงเดิม 
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            ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 90 

รูปประโยค 

           Basic Japanese:Hiragana, katakana, 300 

vocabularies and 90 sentence patterns in basic 

Japanese 

            ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 90 รูป

ประโยค 

           Basic Japanese:Hiragana, katakana, 300 

vocabularies and 90 sentence patterns in basic Japanese 

143373   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2         3(2-2-5) 

            Basic Japanese 2 

            ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเตมิ 300 ค า 

ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

            Basic Japanese: Additional 300 

vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 1 

143373   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2         3(2-2-5) 

            Basic Japanese 2 

            ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเตมิ 300 ค า ประโยค

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

            Basic Japanese: Additional 300 vocabularies 

and 70 sentence patterns from Basic Japanese 1 

   คงเดิม 

 

 

143372    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 

             Japanese Conversation 1 

             ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและ

การพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบใน

ห้องเรียน การแนะน าตัวเอง 

            Japanese pronunciation, listening-speaking 

short conversation, conversation and questioning-

answering in classroom context, self-introduction 

143372    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 

             Japanese Conversation 1 

             ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและการ

พูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบในหอ้งเรียน 

การแนะน าตัวเอง 

            Japanese pronunciation, listening-speaking 

short conversation, conversation and questioning-

answering in classroom context, self-introduction 

คงเดิม 

 

143471   ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3         3(2-2-5) 

            Basic Japanese 3 

            ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเตมิ 350 ค า 

ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

            Basic Japanese: Additional 350 

vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 2 

143471   ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3         3(2-2-5) 

            Basic Japanese 3 

            ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเตมิ 350 ค า ประโยค

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

            Basic Japanese: Additional 350 vocabularies 

and 70 sentence patterns from Basic Japanese 2 

คงเดิม 

 

143374    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 

             Japanese Conversation II 

             ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นตน้ การ

สนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอยา่งง่าย การ

อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอก

และการถามเวลา การนับจ านวน 

143374    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 

             Japanese Conversation II 

             ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นตน้ การสนทนา

และการโตต้อบในชีวิตประจ าวนัอยา่งง่าย การอธิบาย

ลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานท่ี การบอกและการถาม

เวลา การนับจ านวน 

คงเดิม 
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            Basic Japanese speaking and listening 

skills, conversation and asking-answering in daily 

life, description persons things and places, telling 

and asking time, ordinal number 

            Basic Japanese speaking and listening skills, 

conversation and asking-answering in daily life, 

description persons things and places, telling and asking 

time, ordinal number 

143472    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 

             Japanese Conversation III 

             ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาใน

ชวีติประจ าวัน การใชถ้้อยค าและส านวนตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ การบอกและการถามวิธีการใน

การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

             Listening and speaking skills in daily-life 

conversations, words and expression in different 

situations, telling and asking how to do something. 

143472    การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 

             Japanese Conversation III 

             ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาใน

ชวีติประจ าวัน การใชถ้้อยค าและส านวนตามสถานการณ์

ตา่ง ๆ การบอกและการถามวิธีการในการกระท าสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง 

             Listening and speaking skills in daily-life 

conversations, words and expression in different 

situations, telling and asking how to do something. 

คงเดมิ 

 

กลุ่มภาษาไทย 

144113  ทักษะการสื่อสารอย่างมี        3(2-2-5) 

           ประสิทธิภาพ  

            Effective Communication Skills 

ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ 

การพูด การเขียน การฟัง และการอ่านประเภท ต่าง ๆ 

การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะ

การเขียน การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่า

จากการฟังและการอ่าน 

Theory of communication, the principles, strategies, 

and feature of listening, reading, speaking and 

writing in a variety patterns, personality development 

in speaking and writing skills, analysis, interpretation, 

criticism and evaluation in listening and reading 

กลุ่มภาษาไทย 

144113  ทักษะการสื่อสารอย่างมี        3(2-2-5) 

           ประสิทธิภาพ  

            Effective Communication Skills 

ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด 

การเขียน การฟัง และการอ่านประเภท ต่าง ๆ การพัฒนา

บุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การ

วิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่าจากการฟังและการ

อา่น 

Theory of communication, the principles, strategies, and 

feature of listening, reading, speaking and writing in a 

variety patterns, personality development in speaking 

and writing skills, analysis, interpretation, criticism and 

evaluation in listening and reading 

คงเดิม 

 

144114 การพดู                             3(2-2-5) 

         Speaking 

         หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้มี

ประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  รูปแบบ

การพูดประเภทต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นพิธีการและไม่เป็นพิธี

การ   

           Principle of speaking, strategies of speaking 

skill development, speaking for personality 

144114 การพดู                             3(2-2-5) 

         Speaking 

         หลักการพูด  กลวิ ธีพัฒนาทักษะการพูดให้มี

ประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  รูปแบบการ

พูดประเภทตา่ง ๆ ท้ังท่ีเป็นพิธีการและไมเ่ป็นพิธีการ   

           Principle of speaking, strategies of speaking skill 

development, speaking for personality development, 

patterns of speaking in formal and non-formal 

 

คงเดิม 
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development, patterns of speaking in formal and 

non-formal 

 

 

144130 วรรณคดีเอกของไทย      3(3-0-6) 

           Masterpieces of Thai Literature 

           เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การ

อ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพทาง

วรรณกรรม  

           Content, pattern, characteristics, 

composition, reading masterpieces of Thai literature, 

value and aesthetics of literature 

 

144130 วรรณคดีเอกของไทย      3(3-0-6) 

           Masterpieces of Thai Literature 

           เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอ่าน

วรรณคดี เอกของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพทาง

วรรณกรรม  

           Content, pattern, characteristics, composition, 

reading masterpieces of Thai literature, value and 

aesthetics of literature 

 

คงเดิม 

 

144210  การเขยีนเชิงวิชาการ       3(2-2-5)

   Academic Writing 

            การเขียนเชงิวิชาการประเภทตา่ง ๆ หลักการ

เขียนและขัน้ตอนการเขียนเชงิวิชาการประเภทตา่ง ๆ 

การผลิตงานเขียนเชงิวชิาการท่ีมีคุณค่า 

            Feature of academic writing, principle and 

process of academic writing, writing creating  for 

useful academic writing 

144210  การเขยีนเชิงวิชาการ       3(2-2-5)   

Academic Writing 

            การเขียนเชงิวิชาการประเภทตา่ง ๆ หลักการ

เขียนและขัน้ตอนการเขียนเชงิวิชาการประเภทตา่ง ๆ การ

ผลิตงานเขียนเชงิวชิาการท่ีมีคุณค่า 

            Feature of academic writing, principle and 

process of academic writing, writing creating  for useful 

academic writing 

คงเดิม 

 

144211  การอ่านเชงิวิเคราะห ์      3(2-2-5) 

          Critical  Reading 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการ

วิเคราะห์   การวิเคราะห์สารคดี  บันเทิงคดี  และ

สาระบันเทิง การน าเสนอผลการวเิคราะห์ด้วยการพูด

และการเขียน 

           Introduction to reading and analysis, feature, 

fiction and entertainment analysis, oral and written 

presentation to analysis outcome 

144211  การอ่านเชงิวิเคราะห ์      3(2-2-5) 

          Critical  Reading 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการวิเคราะห์  

การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และสาระบันเทิง การ

น าเสนอผลการวเิคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน 

           Introduction to reading and analysis, feature, 

fiction and entertainment analysis, oral and written 

presentation to analysis outcome 

คงเดิม 

 

144221 ไวยากรณ์ไทย                      3(3-0-6) 

          Grammar in Thai Language 

          แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบ

ต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์

ไทย การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตามแนวการศึกษา

ด้านไวยากรณ์ไทย 

144221 ไวยากรณ์ไทย                      3(3-0-6) 

          Grammar in Thai Language 

          แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบ

ต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย 

คงเดิม 
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           Concepts of Thai grammar, methodology 

for studying of Thai language systems and 

analyzing Thai text in Thai grammar 

           Concepts of Thai grammar, methodology for 

studying of Thai language systems and analyzing Thai 

text in Thai grammar 

 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103  ภาษาฝรั่งเศส 1                 3(2-2-5) 

 French I 

            หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค

เบือ้งต้น โดยการปูพื้นฐานท่ีส าคัญของภาษา ฝึก

ทักษะดา้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน 

เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใชใ้น

ชวีติประจ าวัน  รวมท้ังวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

           Basic French grammar and sentence 

structure, practice of four skills: listening, speaking, 

reading and writing, general vocabulary and 

expressions in everyday life as well as  French 

culture 

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

145103  ภาษาฝรั่งเศส 1                 3(2-2-5) 

 French I 

            หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบือ้งต้น 

โดยการปูพื้นฐานท่ีส าคญัของภาษา ฝึกทักษะด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

ศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใชใ้นชีวติประจ าวัน  รวมท้ัง

วัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

           Basic French grammar and sentence structure, 

practice of four skills: listening, speaking, reading and 

writing, general vocabulary and expressions in everyday 

life as well as  French culture 

คงเดิม 

 

145104  ภาษาฝรั่งเศส 2                 3(2-2-5) 

 French II 

            หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค

เบือ้งต้นท่ีสูงขึ้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด 

การอา่น และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์

และส านวนตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวันในระดับท่ี

สูงขึน้ รวมท้ังวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 

            Basic French grammar and basic sentence 

structures at a higher level, practice of four skills: 

listening, speaking, reading and writing, general 

vocabulary, expressions in everyday life, including 

French culture 

 

145104  ภาษาฝรั่งเศส 2                 3(2-2-5) 

 French II 

            หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบือ้งต้นท่ี

สูงขึน้ เสริมสร้างทักษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่

ใชใ้นชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสูงขึน้ รวมท้ังวัฒนธรรมของ

ชาวฝรั่งเศส 

            Basic French grammar and basic sentence 

structures at a higher level, practice of four skills: 

listening, speaking, reading and writing, general 

vocabulary, expressions in everyday life, including 

French culture 

 

คงเดิม 

 

145111 การฟังและการพูดภาษา         3(2-2-5) 

          ฝรั่งเศส 1  

          French Listening and Speaking I  

          การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูด

เบือ้งต้นในสถานการณต์า่ง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก ่

การทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกลา่ว

145111 การฟังและการพูดภาษา         3(2-2-5) 

          ฝรั่งเศส 1  

          French Listening and Speaking I  

          การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดเบือ้งต้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก ่การทักทาย 

คงเดิม 
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อ าลา การถามและบอกทศิทาง การกลา่วขอโทษ เป็น

ต้น 

         Development of listening and speaking skills 

in various situations of daily life including salutation, 

self-introduction, farewell, asking and telling 

directions, apologizing 

การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวอ าลา การถามและ

บอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ เป็นต้น 

         Development of listening and speaking skills in 

various situations of daily life including salutation, self-

introduction, farewell, asking and telling directions, 

apologizing 

145112 การฟังและการพูดภาษา         3(2-2-5) 

          ฝรั่งเศส 2  

          French Listening and Speaking II 

          การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษา

ฝร่ังเศสจากบทสนทนา จากรายการวทิยุ ภาพยนตร์

และสื่อต่าง ๆ  โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอด

แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสท่ีถูกต้องได้ 

         Development of listening and speaking skills 

from various media including dialogue, radio 

programs, movie and other authentic materials, 

analysis and summary of main ideas using correct 

French 

145112 การฟังและการพูดภาษา         3(2-2-5) 

          ฝรั่งเศส 2  

          French Listening and Speaking II 

          การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษา

ฝร่ังเศสจากบทสนทนา จากรายการวทิยุ ภาพยนตร์และ

สื่อต่าง ๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถา่ยทอดแสดง

ความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสท่ีถูกต้องได ้

         Development of listening and speaking skills from 

various media including dialogue, radio programs, movie 

and other authentic materials, analysis and summary of 

main ideas using correct French 

คงเดิม 

 

145221 การอ่าน-การเขียนภาษา       3(2-2-5) 

          ฝรั่งเศส 1  

          French Reading and Writing I 

           กลวิธีการอ่านและเขยีน การฝึกอ่านบทความ

ภาษาฝร่ังเศสประเภทตา่งๆ จากข่าว บทความสั้นๆ 

และเร่ืองเล่าสัน้ๆ เนน้ความสามารถในการจับประเด็น

ส าคัญ การล าดับความคิด การวเิคราะห์โครงสร้าง

ของบทอา่น การสรุปความจากบทอา่น 

           Reading and writing strategies, practice 

reading French in various texts including news, short 

reading passages, short stories, emphasizing the 

ability to find main idea, sequence of thought, 

analyzing the structure of texts, and summarizing 

from reading passages 

145221 การอา่น-การเขียนภาษา       3(2-2-5) 

          ฝรั่งเศส 1  

          French Reading and Writing I 

           กลวิธีการอ่านและเขยีน การฝึกอ่านบทความ

ภาษาฝร่ังเศสประเภทตา่งๆ จากข่าว บทความสั้นๆ และ

เร่ืองเล่าสัน้ๆ เนน้ความสามารถในการจับประเด็นส าคัญ 

การล าดับความคิด การวเิคราะห์โครงสร้างของบทอา่น 

การสรุปความจากบทอา่น 

           Reading and writing strategies, practice reading 

French in various texts including news, short reading 

passages, short stories, emphasizing the ability to find 

main idea, sequence of thought, analyzing the structure 

of texts, and summarizing from reading passages 

คงเดิม 

 

145222  การอ่าน-การเขยีนภาษา  3(2-2-5) 

             ฝรั่งเศส 2  

             French Reading and Writing II 

145222  การอ่าน-การเขยีนภาษา  3(2-2-5) 

             ฝรั่งเศส 2  

             French Reading and Writing II 

คงเดิม 
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การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความ

ภาษาฝร่ังเศสในระดับท่ีสูงขึ้น ฝกึวิเคราะห์ความคดิ

จากข้อเขียน ฝกึย่อความ และถา่ยทอดความคดิเป็น

ภาษาฝร่ังเศสท่ีถูกต้องและชัดเจน  

Development of reading and writing skills in French 

texts at a more complex language level, analyzing 

idea in texts, summarizing and expressing opinions 

correctly and clearly 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความ

ภาษาฝร่ังเศสในระดับท่ีสูงขึ้น ฝกึวิเคราะห์ความคดิจาก

ข้อเขียน ฝึกยอ่ความ และถ่ายทอดความคดิเป็นภาษา

ฝร่ังเศสท่ีถูกต้องและชัดเจน  

Development of reading and writing skills in French texts 

at a more complex language level, analyzing idea in 

texts, summarizing and expressing opinions correctly and 

clearly 

 กลุ่มบรหิารธุรกิจ 

100004  กฎหมายธุรกจิ  3 (3-0-6) 

 Business Law 

           ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลัก

ท่ัวไปในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ เอกเทศสัญญา

รวมท้ังสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย

ภาษีอากร 

            An introduction to the legal environment of 

business, the course provides an understanding of the 

nature of public law and the regulation of business and 

of the basic principles which control business practice; 

topics include important laws, intellectual law, labor law, 

and taxation 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 121201  การเงินธุรกจิ 3 (2-2-5) 

 Business Finance 

            ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวเิคราะห์

งบการเงิน การจัดหาเงนิทุนระยะสั้น การจัดหาเงนิทุน

ระยะยาว งบประมาณเงนิสด การบริหารลูกหนี้ การบริหาร

สินค้าคงเหลอื มูลคา่เงนิตามเวลา งบลงทุน ตน้ทุนของเงิน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

             Introduction to business finance, financial 

statement analysis, short-term financing, long-term 

financing, accounts receivable management, inventory 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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management, time value of money, capital budgeting, 

cost of capital, dividend policy 

 122130  หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Principles of Management   

           ค ว า มหม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ธุ ร กิ จ 

องค์ประกอบหลักของการบริหารท่ัวไป ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน เป็นการวางระบบการบริหารงานสมัยใหม่

ประสิทธิผลขององค์การ สิ่งแวดล้อมองค์กร การวางแผน

องคก์าร โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า 

            Meaning and importance of the business, a key 

component of general management in both publican 

private sectors, a modern management system, 

effectiveness of the organization, environmental 

organizations, organization planning, organizational 

structure, organizational culture and leadership are 

planned 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 122232  การจัดการการผลิต 3 (2-2-5) 

            และการปฏิบัต ิ   

 Production and Operations Management 

            ความหมายของการผลิตและปฏบัิตกิาร กิจกรรม

และขั้นตอนของการทางธุรกิจ หนา้ที่และความรับผิดชอบ

พื้นฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต 

การเลอืกท าเลท่ีต้ัง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การ

วางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหารโครงการ 

การจัดซื้อและระบบคลังสินคา้ การวางแผนความต้องการ

วัสดุ การควบคุมคุณภาพ การวเิคราะห์และการแก้ปัญหา

การวางแผนการผลิตและการปฏบัิตกิาร 

            Production and operation meaning, activity and 

steps of business creation, basic function and 

responsibility of production executive, capacity planning, 

location selection, layout planning of production 

processing, aggregate planning, project management 

and planning, purchasing and warehouse system, 

material requirement planning, quality control, analysis 

and tackling of production and operation planning 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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 124151  การบัญชีการเงิน  3 (2-2-5)  

 Financial Accounting 

            ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อ

สมมติฐานทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกตาม

หลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันท่ัวไปและสมุดรายวันเฉพาะ 

การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและ

ปิดบัญชี กิจการซื้อขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม ระบบ

ใบส าคัญ 

            Definitions and objectives of accounting, 

benefits of accounting information, accounting framework 

and accounting assumptions, principles and process of 

recording transactions in double entry system in general 

journal and special journals, posting transactions to journal 

ledgers, adjusting and closing, reversing, preparation of 

trial balance, working papers, accounting and financial 

statements for service businesses, merchandising 

businesses, industrial businesses, and vouching system 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 128120  หลักการตลาด  3 (3-0-6) 

  Principle of Marketing 

             แนวความคิด บทบาท และหน้าท่ีของการตลาด

ท่ีรวมพฤติกรรมของผู้บริโภค การก าหนดตลาดเป้าหมาย 

การเลือกส่วนแบ่งตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความ

ต้องการของตลาด การก าหนดนโยบายการตลาด การ

เลือกกลยุทธ์การตลาด และการจัดการเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบขององค์กรทาง

ธุรกิจต่อสังคม 

             The concept, role and functions of marketing 

including customer behavior, market target, the format 

market, analyze is and forecasting of the market, 

marketing policy, selecting a marketing strategy and 

management of the marketing mix 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

123110  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 

            และบริการ      

 Tourism and Hospitality Industry   

           นยิาม ความเป็นมา วิวัฒนาการของการท่องเท่ียว 

นยิามศัพท์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว รูปแบบของการ

ท่องเท่ียวท่ีมีในประเทศไทย องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียว การวางแผนพัฒนาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

จากมุมมองของภาครัฐ และเอกชน และการศึกษานอก

สถานท่ี 

           Meaning, history and the evolution of tourism 

industry, technical terms, components of the tourism and 

hospitality industry and theories, impacts, types of 

tourism in Thailand, related organizations and 

developmental plans from government and private 

sectors and field trip 

 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 123111  จิตวิทยาและศิลปะ 3 (2-2-5) 

           ในการบรกิาร     

 Psychology and Art of Services   

            การรู้จักตัวเอง พฤตกิรรมมนุษย ์การตดิตอ่ และ

การให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ การพูด 

การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ 

การมีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การสร้างจิตใจของการ

ให้บริการ และการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ขณะท่ีมีการ

ตดิตอ่สื่อสารและการให้บริการ 

            Self-understanding, human behavior, service 

and communications, personality development: speaking, 

dressing, expressing, etiquettes and mannerisms of 

service providers, solving problems during the services 

and communications 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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 123112  แหลง่ทรพัยากร 3 (2-2-5) 

           ทางการท่องเที่ยว    

           Tourist Destination   

           ความหมาย องค์ประกอบค าว่า แหล่งท่องเท่ียว 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียว 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเท่ียว ประเภท

ของแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวท้ังด้านธรรมชาติ  

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์

การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวส าคัญในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน และระดับสากล 

ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ และการอนุรักษ์ทรัพยากร

ท่องเท่ียว 

            Definition, elements of tourism destination and 

relationship between geography and tourism, type of 

tourism resources such as natural and history and 

archeology, culture, tourism geography, tourist 

destinations in Thailand, local tourism destination and 

related area, ASEAN and international countries, issues 

or impact and conservation of tourism resource 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 123112   ประวัตศิาสตรไ์ทย โบราณคด ี3 (3-0-6) 

           และประวัตศิาสตร์ศลิปะ    

 Thai History Archaeology and Arts History 

 พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ประวัตศิาสตร์ศิลปะ 

ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ท่ีมีบทบาทต่อทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรม

ของประเทศไทย 

 Development of archaeology, social and cultural 

history of Thailand, arts history since pre-history period 

until Rattanakosin period with the impact on historical 

archaeological and cultural tourism resources of Thailand 

 

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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 123214  จรรยาบรรณวิชาชพี 3 (3-0-6) 

           และกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว 

           และการโรงแรม   

 Professional Ethics and Laws for  

           Tourism and Hotel   

           บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรมท่ีมีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิด

เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหา

ทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา และ

จริยธรรมในงานบริการ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจน า

เท่ียวและมัคคุเทศก์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

บทบาทและหน้าท่ีของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและ

มัคคุเทศก์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ

ภา ษีอากรและศุ ลกากร  กฎหมาย เกี่ ย วกับ ป่า ไม้  

สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมาย

เกี่ยวกับแรงงาน 

           Roles and responsibilities of tourism and hotel 

business towards clienteles and society, concept of 

business and professional ethics, moral problems and 

developmental solution and ethics for services, law 

relevant to tour operators and tour guides, law relevant 

to hotel business, roles of bureau of tourism business and 

guide registration, consumer protection law, law of 

taxation and customs, law of forestry, environment and 

archaeological sites and antique, and labor legislation 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 123215  พฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 

            และการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม   

 Tourist Behavior and Cross Cultural      

            Communication 

 ประเภทและลักษณะของนักท่องเท่ียว แรงจูงใจ

ในการท่องเท่ียว ความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รูปแบบของ

กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเ ท่ียว 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวตามช่วงอายุ การสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ พฤติกรรม

เปิดรายวชิาใหม่ 
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นักท่องเท่ียวแต่ละสัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ตดิตอ่สื่อสารและการแก้ปัญหาการตดิตอ่สื่อสาร 

           Types and characteristics of tourists, tourism 

motivation, expectation and satisfactory of tourists, form 

of the decision to purchase travel services, life span 

behavior, cross-cultural communication in the service 

industry, tourists behavior of nationality, case studies on 

communication and problem solving Tourist Behavior and 

Cross Cultural Communication   

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

221110  เทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐาน 3(2-2-5) 

            ทางธุรกจิ     

 Fundamental Information Technology  

           in Business 

           เ ทค โ น โ ลยี ส า รสน เทศขั้ นพื้ น ฐ าน  ร ะบบ

อินเทอร์เน็ต  เคร่ืองมือการสืบค้นข้อมูล  พื้นฐานการ

ประยุกต์ ใช้ซอฟต์แว ร์ระบบปฏิ บัติการ  โปรแกรม

ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมการ

น าเสนองานในงานธุรกิจ  จริยธรรมในการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ด าเนนิการธุรกิจ 

            Introduction to information technology, internet, 

search engine, introduction to operation system software 

application, word processing program, spreadsheet 

program, and presentation program in business, etiquette 

in using computer system for operating business 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 222122  การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

            ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร ์   

Human-Computer Interaction Design 

           การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมของมนุษย์ใน

ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์เบื้องต้น แบบจา

ลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์         การวิเคราะห์

งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การ

ออกแบบแผ่นภาพล าดับเร่ือง การพัฒนาต้นแบบส่วนต่อ

ประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์  

เปิดรายวชิาใหม่ 
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เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์  การ

ประเมินส่วนต่อประสาน 

            Interaction design, human- computer 

interaction, human aspects to the interaction with 

computer, basic ergonomics, interaction design process 

models, task analysis and requirements gathering, 

design, storyboarding, user interface prototyping, 

interaction styles and paradigms, technology for 

interaction design, evaluation of user interfaces 

 222241  เทคโนโลยเีครือข่าย 3(2-2-5)   

 Network Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ ชนิด

สื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล 

รูปแบบโมเดลมาตรฐานการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต แบบ

โครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 

สวิตซ์ชิ่ง เร้าเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอพีแอดเดรส 

การแบ่งเครือข่ายย่อย การก าหนดค่าเบื้องต้นของการจัด

เส้นทางเครือขา่ยไร้สายและความมั่นคงของเครือข่าย การ

ประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมเครอืขา่ยพื้นฐานกับองคก์ร 

Information technology with computer network 

tasks, data transmission formats, communication types, 

analogue and digital communication techniques, standard 

communication model, internet, network topologies, 

network types, network devices, switching, router, 

bridge, IP address, subnet, basic routing configuration, 

wireless network and network security, basic network 

enterprise applications 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 224334  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

           เพื่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ 

 และสิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for Natural 

Resources and Environmental 

           Management 

           การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การ รับ รู้

ระยะไกล การประเมินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เปิดรายวชิาใหม่ 
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โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ ประเด็นปัญหารว่มสมัย

ด้านการประยุกต์ ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            Environmental monitoring using remote sensing, 

natural resources assessment and management using 

geographic information system, current issues on 

application of geoinformatics for natural resources and 

environmental management 

 226444  อนิเทอรเ์น็ตของทุกสรรพสิง่ 3(2-2-5) 

           และการประยุกต ์   

 Internet of Everything and Applications 

            ประวัตแิละภาพรวม หลักการพื้นฐานเครอืขา่ยไอ

โอที หลักการพื้นฐานการได้มาของข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล แพลตฟอร์มไอโอที การเขียนโปรแกรมไอโอที 

เครือข่ายการต่อประสานรถยนต์ยุคไอโอที ระบบพลังงาน

ยุคไอโอที ระบบสุขภาพยุคไอโอที ระบบอุตสาหกรรมยุค

ไอโอที ระบบคมนาคมชาญฉลาด บ้านอัจฉริยะ เมือง

อัจฉรยิะ เกษตรอัจฉรยิะ การประยุกตใ์ชง้าน 

            History and overview, principle of IoE network, 

principle of data acquisition and analysis, IoE platform, IoE 

programs, connected cars IoE, smart grids IoE, health-

care IoE, industrial IoE, intelligent transportation system, 

smart home, smart city, smart farm, applications 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 229381  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3(2-2-5) 

           เพื่อการสื่อสาร      

Computer Graphic for Communication 

            การออกแบบกราฟฟิกเพื่อการน าเสนอข้อมูล 

ความหมายและท่ีมาของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟ

กราฟฟิก การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟฟิกในการน าเสนอ

ข้อมูล การเลือกใช้สี การเลือกใช้ฟอนต์ การจัดพื้นท่ีงาน

น าเสนอ 

            Graphic design for presentation, definition and 

history of inforgraphics, types of inforgraphics, 

inforgraphic for presentation, color and fonts for 

presentation, layout for presentation 
 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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กลุ่มวิชาการศกึษาอิสระ และการฝึกงาน     

146481   การฝึกงาน                      6 หน่วยกิต 

             Professional Training 

    การฝกึปฏบัิต ิเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณแ์ละ

ทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

              Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in English language in private or government 

sectors 

146481   การฝึกงาน                      6 หน่วยกิต 

             Professional Training 

                การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในสถานประกอบการใน

ภาครัฐหรือเอกชน 

                Training, learning, enhancing experience and working 

skills in English in government or private sectors  

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

146482   สหกจิศึกษา                      6 หนว่ยกติ 

             Co-operative Education 

   การปฏบัิตงิาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในฐานะ

พนักงานฝึกหดัในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือ

เอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in English as an apprentice in private or 

government sectors 

146482   สหกจิศึกษา                    6 หน่วยกิต 

             Co-operative Education 

    การปฏบัิตงิาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณแ์ละ

ทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในฐานะพนักงานฝกึหัด

ในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน 

              Working, learning, enhancing experience, and 

working skills in English as an apprentice in government or 

private sectors 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

146483   การศึกษาอสิระ                 6 หนว่ยกติ 

             Independent Study 

                  การค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล  การวจิัย การ

วเิคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย  

ในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ 

             Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in English studies 

146483   การศึกษาอสิระ               6 หน่วยกิต 

             Independent Study 

             การค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน ในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ 

             Researching, collecting data, analyzing, report writing in 

English studies 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม

  

3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม  

3(2-2-5) 

146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธแ์ละการ

อา่นสะท้อนคิด 

3(3-0-6) 146113 การอา่นอย่างมีกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

 รวม  15 หน่วยกิต  รวม  15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน 3(3-0-6) 146115 ประโยคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความ

คิดเห็น 

3(2-2-5) 146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง

ความคดิเห็น 

3(2-2-5) 

146164 สัทศาสตร์และสรวทิยา 3(2-2-5) 146161 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม  15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

 

3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

146212 การเขียนย่อหน้า 3(2-2-5) 146212 การเขียนย่อหน้า 3(2-2-5) 

146233 การฟังและการพูดประเด็นทาง

สังคมปัจจุบัน 

3(2-2-5) 146233 การฟังและการพูดประเด็น

ปัจจุบัน 

3(2-2-5) 

146242 วรรณคดีเบือ้งต้น 3(3-0-6) 146264 สัทศาสตร์และสรวทิยา    3(2-2-5) 

      

 รวม  18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล 3(2-2-5) 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา 3(3-0-6)  146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา 3(3-0-6)  

146234 การฟังและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 146242 วรรณคดีเบือ้งต้น 3(3-0-6)  

146245 วรรณกรรมรอ้ยแก้ว 3(3-0-6) 146234 การฟังและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 

146265 ระบบค าและวากยสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 146265 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 

      

 รวม  18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146311 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 146311 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

146346 กวีนพินธ ์ 3(3-0-6) 146323 การแปลเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

146364  อรรถศาสตร์  3(3-0-6) 146345 วรรณกรรมรอ้ยแก้ว 3(3-0-6) 

xxxxxx  วิชาโท     3(x-x-x)  146364  อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติ

ศาสตร์  

3(2-2-5) 

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

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

   xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี  3(x-x-x)  

 รวม  18 หน่วยกิต  รวม 21  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

146347 บทละคร 3(2-2-5) 146324 การแปลวรรณกรรม 3(3-0-6) 

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและ

การบรกิาร 

3(2-2-5) 146346 กวีนพินธ ์ 3(3-0-6) 

146398 ระเบียบวิธีวิจัย    3(3-0-6) 146347 บทละคร 3(2-2-5) 

xxxxxx  วิชาโท  3(x-x-x)  146398 ระเบียบวิธีวิจัย    3(3-0-6) 

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

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

   xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี  3(x-x-x)  

 รวม  18 หน่วยกิต  รวม  21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146423 หลักการแปล 3(3-0-6) 146424 การแปลเฉพาะทาง 3(2-2-5) 

146474  ภาษาอังกฤษธุรกิจ   3(2-2-5) 146444 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย 3(3-0-6) 

xxxxxx  วิชาโท    3(x-x-x)  146465 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-6) 

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

   xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x)  

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

146481 

หรือ 

ฝึกงาน 6 หน่วยกิต 146481 

หรือ 

ฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

146482 

หรือ 

สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 146482 

หรือ 

สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

146483 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 146483 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม  6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง รายงานการประชมุ การวพิากษห์ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2562 และ สรุปประเด็นความคิดเห็นในการวิพากษ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
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รายงานการประชุม 

การวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2562 

วันพุธที่ 28 พฤศจกิายน 2561 

เวลา 14.00-16.30 น. 

ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม   ผูว้ิพากษ์ภายนอก 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช ตาชม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. ดร.เบญจพร เทพสีหนู     หัวหนา้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4. นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว    ประธานหลักสูตร 

5. ผศ.สนิท ยืนศักดิ์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6. นางสาวจิตติมาพร ตน้จ าปา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

7. นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8. ดร.ดารินทร อนิทับทิม     อาจารย์ผู้สอน 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   (-ไม่ม-ี) 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

(-ไม่ม-ี) 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

(-ไม่ม-ี) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

ประธานหลักสูตรขอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ ไขตามค าแนะน าของผู้ วิพากษ์ภายนอก คือ 

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรมโดยมีรายละเอียดของการแก้ไขตามเอกสารแนบ และมอบหมาย

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จและน า (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร ์และคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.    

            

 

 

(นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา) 

  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

         (นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว) 

  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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สรุปประเด็นความคดิเห็นในการวิพากษห์ลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

หลักสูตรปรับปรงุ 2562 

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 

    

 

ล าดับ

ที ่

หนา้ที ่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 5 -ควรปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตใิห้เป็นฉบับท่ีใชใ้นปัจจุบัน 

- ควรตรวจสอบปีท่ีประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ควรอา้งถึงการท่ีมหาวิทยาลยัพะเยาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาค สามารถ

แก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

2 6 - พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ตัดค าว่า “ท าการ”ออกและไมเ่วน้วรรคระหวา่ง 

“มหาวทิยาลัย” และ “มภีารกจิหลัก” 

3 7 - “ให้บริการวิชาการบางประเภท” ควรระบุว่าเป็นประเภทใดบ้าง 

4 9 -“โดยเฉพาะของเจ้าของภาษา” ควรตระหนักว่าสัดสว่นเจ้าของภาษาอังกฤษน้อยกวา่ผู้ท่ี

ไมใ่ชเ่จ้าของภาษา 

5 14 -แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงควรเรียงตามล าดับเวลา 

6 15 -ข้อ2.3 ควรเพิ่มระบบ TCAS 

7 29-46 -ค าอธิบายรายวชิาควรเขียนเป็นรูปแบบเดียวกันคือเป็นแนวคิดกว้างๆ ไมค่วรลงรายละเอยีด

และตัวอยา่งและตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาภาษาอังกฤษให้สอดคลอ้งกับภาษาไทย 

-ใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน ; ในการแบ่งใจความภาษาอังกฤษ 

- ชื่อวิชาภาษาอังกฤษควรใชค้ าประสมมากกว่าการใชบุ้พบท 

- ตรวจสอบการใช้ตัวสะกดในภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกตอ้ง 
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รายงานการประชุม 

การวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2562 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 

เวลา 13.00-16.15 น. 

ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.เพิร์ล วัฒนากุล     ผูว้ิพากษ์ภายนอก 

2. นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว    ประธานหลักสูตร 

3. นางสาวจิตติมาพร ตน้จ าปา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   (-ไม่ม-ี) 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

(-ไม่ม-ี) 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

(-ไม่ม-ี) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562 

ประธานหลักสูตรขอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีตใิห้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้วพิากษ์ภายนอก คือ  

ดร.เพิร์ล วัฒนากุลโดยมีรายละเอียดของการแก้ไขตามเอกสารแนบ และมอบหมายให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จและน า (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

ศลิปศาสตร์ และคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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เลิกประชุมเวลา 16.15 น.    

            

 

 

(นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา) 

  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

         (นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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สรุปประเด็นความคดิเห็นในการวิพากษห์ลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

หลักสูตรปรับปรงุ 2562 

วันอังคารที่ 4 ธนัวาคม 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยพายัพ 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ดร.เพิรล์ วัฒนากุล 

 

ล าดับ

ที ่

หนา้ที ่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 2 -5.4 การรับเข้าศึกษา ควรใชค้ าว่า “และ”แทนค าว่า “หรือ” ในประโยค “รับนสิิตไทยหรือ

ตา่งชาตท่ีิใชภ้าษาไทยได้เป็นอยา่งดี”  

- ควรมเีกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาไทย 

2 3 -ควรเพิ่มอาชพีท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาที่ทันสมัย เชน่ ผู้ประกอบการ e-

commerce, บล็อกเกอร์, นักวิจารณส์ินค้า 

3 5 - สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรมควรเนน้ให้สง่ผลตอ่ปรัชญา วัตถุประสงค์และรายวชิาของหลักสูตร 

-11.1 สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเด็นยังไมช่ัดเจน ควรเนน้การมุ่งเปิด

ตลาดธุรกิจโลก การสง่ออกสินค้า ธุรกิจทอ่งเท่ียว การส่งแรงงานทักษะไปตา่งประเทศ 

แผนพัฒนาก าลงัคนให้มศีักยภาพความรู้ความสามารถในการติดตอ่สื่อสาร เจรจาตอ่รอง

แข่งขันในเวทีโลก ในยุคประเทศไทย 4.0  การท่ีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการ

ตดิตอ่สื่อสารใน ASEAN  กระแสการคา้แบบ e- commerce และการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

-11.2 สถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัตนธรรม ควรเนน้โลกาภวิัฒน์และ

เทคโนโลยขีั้นสูงซึ่งสง่ผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้และ

ภูมิปัญญาใหม่ๆ   ความรู้ดา้นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมไรพ้รมแดนและสังคมพหุวัฒนธรรมอยา่งคล่องตัว มีความสัมพันธ์

อันดีกับบุคคลที่มาจากต่างชาติและวัฒนธรรม มีความรู้ต่างๆท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ่านสื่อภาษาอังกฤษ (มคีวามเข้าใจในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและข้อมูลจาก social 

media) 

4 8 - ความสอดคล้องของหลกัสูตรตอ่พันธกิจมหาวิทยาลัย ควรเนน้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต: มคีวามสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนอกีหนึ่ง

ภาษาเพ่ือน าไปประกอบอาชพี 

ด้านวิจัย: แสวงหาความรู้ใหม่โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นเครื่องมือน าความรูไ้ปใชใ้นอาชพีหรือ

ศกึษาตอ่ 

ด้านบริการวิชาการ: ใชภ้าษาอังกฤษในวงอาชีพหลากหลายประเภทสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: ตระหนักในคุณค่าแหง่ศลิปวัฒนธรรมของชาติ 

นานาชาติ เพื่อการอยูร่่วมกันในสังคมอยา่งสันต ิยอมรับความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 
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ด้านบริหารจัดการ: มคีุณภาพ ทักษะความรู้ต่ออาชีพ ตระหนักคุณค่าของทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอ้ม ปฏบัิตตินให้เป็นผู้มคีุณค่าต่อสังคม 

5 9 ความสอดคล้องของหลักสูตรตอ่พันธกิจของคณะศลิปศาสตร์ ควรเนน้ 

1. เป็นเลิศทางวิชาการพร้อมคุณธรรมจรยิธรรม 

2. ค้นควา้วิจัยความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีเพื่อประโยชนท์างวิชาการ สรา้งองค์ความรู้ใหม่

ในอนาคต 

3. มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสามและวัฒนธรรมเพื่อให้บริการ

วชิาการวิชาชพีต่างๆ 

4. ตระหนักรูถ้ึงคุณค่าศลิปะทอ้งถิ่นและเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จัก 

5. มีความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมนานาชาติโดยเฉพาะดา้นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

6 13 -ปรัชญาไม่ชัดเจน ไมทั่นสมัย ไมชู่จุดเด่นของสถานการณท์างเศรษฐกิจและสังคม ควรเนน้

ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายและ

ความแตกตา่ง, ในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและคุณคา่สากล 

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรดูมคอ.1 ประกอบ วัตถุประสงค์ข้อ1.3.1 ผูกมัดตัวเองมาก

เกินไป  

- วัตถุประสงค์ควรปรับให้เข้ากบัมคอ. 1 คือ 

1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสารได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตาม

วัตถุประสงค์ในบริบทตา่งๆ ทัง้ทางวิชาการและวิชาชพี 

2. มีความสามารถคิด วิเคราะห ์สังเคราะห์ บูรณาการและประมวลองค์ความรู้และทักษะ

ทางภาษา ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน การแปลข้อความและ

บทความประเภทตา่งๆจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบัิต ิมา

ใชใ้นการศึกษาและการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประยุกตใ์ชค้วามรู้เหลา่นีเ้พื่อ

ประโยชนใ์นระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

3. มีความสามารถในการใช้นวตักรรมสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นขอ้มูลองค์ความรู้ท่ีทันสมัยซึ่งสนับสนุนการเรียน

ตลอดชีพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจคุณค่าความเป็นสากล สังคมพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกตา่ง 

สามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอยา่งสันตสิุข 

7 14 แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง น่าจะมองในมุมกว้างในดา้นตา่งๆ เชน่  

1. มาตรฐานหลักสูตร 

2. ด้านการเรียนการสอน 

3. ด้านการวิจัย 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.ดา้นบริการวิชาการสู่สังคม 

6. ด้านพัฒนาบุคลากร 

7. ด้านกิจกรรมนสิิต 

8 15 -ข้อ 1.1 ระบบ ให้ระบุเลยว่าเป็นทวภิาค ศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห ์
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- ข้อ 2.1 เพิ่มวันเวลาราชการปกติ 

- ข้อ 2.2 ควรระบุขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยพะเยา 

- ระเบียบการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

สอดคล้องกับเกณฑ์สกอ. หรอืไม ่มีกี่วธีิในการรับ 

9 17 ข้อ2.8 การเทียบโอนหนว่ยกิต ควรระบุขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยพะเยาแบบครา่วๆ 

10 18 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ควรระบุประกาศกระทรวงเร่ืองใด ปีใด 

11 20 -วชิาไวยากรณเ์พื่อการเขียน ไมค่วรมเีพราะได้สอนในวชิาแกนและวิชาเตรียมความพร้อม

แลว้ 

-วชิาการฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น ไมน่า่เป็นช่ือวชิาเพราะประเมินแคบมาก 

- วชิาการฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน ควรเปลี่ยนเป็นวชิาการฟังและการพูดใน

ประเด็นทางปัจจุบัน 

12 26 - วชิาการเขียนย่อหนา้ง่ายไปส าหรับนสิิตปีสอง 

13 40 - วชิาภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา ควรระบุว่าทักษะการสื่อสารท้ังสี่ทักษะ 

14 65 - การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติท่ีกลา่วไมไ่ด้ท าให้นิสติมหาวทิยาลัยพะเยาพเิศษ

แตกตา่งจากที่อื่นอยา่งไร ควรเลอืกลักษณะที่โดดเด่นท่ีนิสติจะมเีป็นเอกลักษณ์เพราะ

ลักษณะนีจ้ะเป็น KPI ด้วย 

15 66 - กลยุทธ์การสอนข้อสี่ การสังเกตพฤตกิรรมการท างานรว่มกบัผู้อ่ืนและให้น าเสนองานหนา้

ชัน้เป็นการวัดและประเมินผล 

-กลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรน าแบบตา่งๆท่ีระบุในมคอ. 1 

มาใส่ให้ตรงกับperformance 

16 71 - curriculum mapping ควรมจีดุความรับผิดชอบหลักอย่างนอ้ย 1 จุดในทุกมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 

17 88 - KPI ไมค่รบตามขอ้ก าหนดของสกอ. ควรเช็คกับมคอ. 1 
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Tonjumpa, J., Inthapthim, D., Puangpun, M., Namchaidi, S., Chamnakkan, J., & 

Teeranon, P. (2018). Bilingual Storytelling to Develop English Vocabulary Pronunciation in 

Grade 3 and 4 Students at Ban Rong Kham School, Phayao Province. Proceedings of The 11th 

International Conference of HUSOC Network, July 25-26, 2018: Chiang Mai, 246-253.  

Tonjumpa, J. (2017). Crossing Gender Borders: Gender Roles in A Thai EFL Textbook. Proceedings of 

The 10th International Cenference of HUSOC Network, February 2-3, 2017: Chiang Rai, 144-
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ผลงานวิชาการ  

Sriwichai, C. (2018). EFL Writing Instruction in Blended Learning Environment: Students’  

Views. Proceedings of the International Conference on English Language Teaching 2018  

(ICELT 2018): ELT for Innovation and Integration, November 23-24, 2018: Ho Chi Minh City, 
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ชวนพิศ  ศรีวิชัย และ ดารินทร  อินทับทิบ (2559). เสยีงสะท้อนจากผู้เรียน: ความพร้อมและทัศนคตทิี่มี

ตอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองผ่านสื่อออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
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ผลงานวิชาการ  
 

เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต, พิชญ์สินี เสถียรธราดล, นรศิา ไพเจรญิ, อภิญญา ห่านตระกูล, และ 

ดารินทร อินทับทิม. (2562,กุมภาพันธ์). พัฒนาการการเรียนการสอนด้วยบูรณาการทาง

ภาษาศาสตร์. วารสารวิจัยมุทิตาปริทรรศน์ (ฉบับพิเศษ), 12-28. 

 

ทวิา ใจหลัก และพิชญ์สินี เสถียรธราดล. (2561, กันยายน). การศกึษาเปรียบเทียบกลวิธีการตัง้ค าถาม

เชงิสุภาพข้ามวัฒนธรรม: กรณีศึกษารายการเพชรรามา ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวาลา และ 

ต่าย อรทัย และ รายการ The Late Show ตอนสนทนากับ Hillary Clinton และ Jessica Biel. 

วารสารวิขาการมหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3, 259-277. 
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เชื่อและโลกทัศนใ์นชุมชนแม่ใสผา่นวรรณกรรมมุขปาฐะ.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27(53), 181-202. 

Mengkow, Y., Tikham, S., & Thanakong. (2018), K. Junior Guide Project Year 3: A Case Study of 

a School in Phayao Province. Proceedings of The 11th International Conference of HUSOC 

Network Embodying World’s New Conditions and Values, July 25-26, 2018: Chiang Mai, 

150-159. 
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มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

450 450 450 450 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหนง่

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 

5*  นางสาวแวววรรณ

พุทธรักษา 

55099000xxxxx อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

 

 

ศศ.บ. 

(เกยีรตินิยม

อันดับ1) 

ภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อ

การสื่อสารและ

พัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

450 450 450 450 

6* 

 

นายสุวิทย์  ติค า 35705013XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

450 450 450 450 

 

* อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 



184 

 

 












































































































































































































































	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	โครงสร้างหลักสูตร
	แผนการศึกษา
	คำอธิบายรายวิชา
	อาจารย์ประจำหลักสูตร
	หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
	หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
	หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

