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คํานาํ 

 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับน้ีเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ 2560) โดยดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียน การสอน 
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว ดังน้ัน หลักสูตรจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญ                     
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสนองต่อความต้องการของสังคม 
 
 
        คณะศิลปศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 



 
 

 
 
มคอ.2  3 

 

 
สารบัญ 

           
        หน้า 

 

คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    ค 
 

หมวดที่ 
1  ข้อมูลทั่วไป 1 
2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร                                                                               12 
3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร   16 
4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน 71 
5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 99 
6  การพัฒนาคณาจารย์ 102 
7  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 103 
8  การประเมนิและการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร             114 
 

ภาคผนวก 
เอกสารแนบ 1  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  117 
เอกสารแนบ 2  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 113 
เอกสารแนบ 3  สาระการปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตร 127 
เอกสารแนบ 4  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร   143 
เอกสารแนบ 5  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 154 
เอกสารแนบ 6  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูร 155 
เอกสารแนบ 7  รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 157 
เอกสารแนบ 8  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556         160 
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สรุปขั้นตอนการปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

.................................................... 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังน้ี 
 

1. ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร                          
วันที่ 18  ตุลาคม 2561 

2. ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร                     
วันที่ 25  ตุลาคม 2561 

3. คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

4. คณะกรรมการวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 

6. สภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562   เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม 2562 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขต/คณะ   ศิลปศาสตร ์

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสหลักสูตรและช่ือหลักสตูร 
รหัสหลักสูตร  : 25500131103306 
ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย    : หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in English 
       
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)   : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย)   : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (English) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.A. (English) 

3. วิชาเอก 
- ไมม่ี - 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
138 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี ทางวิชาการ 

5.2 ภาษาที่ใช ้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขา้ศึกษา 
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพ้ืนความรู้ด้านภาษาไทย 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุ งจากหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
6.2 กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
6.3 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตรฯและให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ  

ในการประชุมคร้ังที่ 6/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  

ในการประชุมคร้ังที่ 6/2562 วันที่  10  กรกฎาคม  2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 
 ในการประชุมคร้ังที่ 7/2562  วันที่ 6 ตุลาคม 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
 งานในสาขาวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนดินพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศภาครัฐและเอกชน 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเอกชน นักแปล ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ 

 
 
 
 



 
 

 
 
มคอ.2  7 

 

9. ชื่อ ตําแหนง่ และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ท่ี ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ.
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธาตรี  

รอดชํานาญ 
Ph.D.
 
 
M.A. 
 
 
กศ.บ. 

Development 
Education 
 
Teaching 
English 
 
ภาษาอังกฤษ 

Central Luzon State 
University, 
Philippines 
University of 
Northern Philippines, 
Philippines 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2548
 
 

2532 
 
 

2526 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดาราณี 
ชุมทอง 

ศศ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 
 

2545 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุภาพร 

มโนวงศ์ 
ศษ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
 

2545 
4 อาจารย์ นางสาวเวลิกา

มามูล 
ศศ.ม.
 
ศศ.บ.  
 

การแปลภาษา
อังกฤษและไทย 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
 

2550 

5 อาจารย์ นายอุดมศักด์ิ  

ศิริทะ 

ศศ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ

และ 

การส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

 

2548 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
10.1 อาคารประเสริฐ ณ นคร 
10.2 อาคารเรียนแม่โจ้ 70 ปี ภูมิปัญญาเพ่ือแผ่นดิน 
10.3 อาคารเรียนรวม 80 ปี 
10.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
105. อาคารและสถานที่ต่างๆ ในและนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 หลักสูตรน้ีได้ปรับปรุงตามแนวทางการจัดการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network) ซึ่งกําหนดกรอบการทํางานท่ีมุ่งความสําเร็จของหลักสูตรการศึกษาไปที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Expected Learning Outcomes) ตามหลักการจัดการศึกษาที่มี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นพ้ืนฐาน (Outcome-based Education) หลักสูตรฯ ได้พิจารณาความต้องการ
ต่าง ๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร (Stakeholders’ needs) อันประกอบไปด้วย
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ  
ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน นโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวได้ว่าหลักสูตรฯ ได้พิจารณาปัจจัย            
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรฯ อย่างรอบด้านและครอบคลุมความต้องการต่าง ๆ  
ในบริบทแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้

กําหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทย ซึ่งหน่ึงในยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้มีคุณภาพ เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
นอกจากน้ีแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ให้ความสําคัญด้านการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในยุค
ดิจิทัล ในขณะเดียวกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่ง
จัดทําบนพ้ืนฐานของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
ก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง โดยจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้ การ
สร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ การย้ายฐานการผลิตและการบริการท่ีใช้องค์ความรู้ขั้นสูง 
และการบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  นอกจากน้ัน โครงสร้างการผลิตยังมุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับภาคบริการมากขึ้น โดยภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการมีบทบาทมากขึ้นใน
เศรษฐกิจไทย และนําไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในภาคการค้าและบริการ (Trading Nation) 
บนฐานดิจิทัล  

ทั้งน้ีทักษะที่สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในการแข่งขันในตลาดแรงงานในยุคน้ี คือ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุน้ีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ จึงปรับปรุงหลักสูตรโดย
มุ่งเน้นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และทัศนคติ (attitudes) ที่จําเป็นใน
การสร้างและเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การสื่อสาร ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความฉลาดเฉลียวในการใช้ชีวิตและพัฒนา
ตนเองเพ่ือความสุขสําเร็จ ปัจจัยทั้งเหล่าน้ีจะเป็นส่วนสําคัญในการหล่อหลอมและสร้างทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของ
นายจ้าง และจะเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีช่วยขับเคล่ือนและผลักดันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ
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ของชาติ โดยเฉพาะภาคบริการด้านท่องเที่ยว และธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่มีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจ
ไทยบนฐานดิจิทัลโดย ทั้งหมดน้ีจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอีก
ทางหน่ึง 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) ได้กําหนดเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไว้เป็น
ลําดับต้น แสดงถึงความสําคัญของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ นอกจากน้ีวิถีแห่งประชาคมอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่น้ัน 
กําลังนําสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและสังคมโลก เมื่อ
สังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น การติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดอุดมการณ์หรือ
ความคิดย่อมมีความซับซ้อนตามไปด้วย การรู้เท่าทันกันในท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้คนที่มาจาก
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน  สมาคมอาเซียนได้กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ทางการในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในประชาคมอาเซียน (English as a working language) 
อีกทั้งภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดภาษาหนึ่งทั่วโลก ดังน้ีแล้วจะเห็นได้ว่า ความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
ส่วนมากบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อสื่อสารข้อมูลในการ
ดําเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพก็นับได้ว่าหลักสูตรน้ีสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการเป็นพลเมืองที่มีสามัตถิยะสื่อสาร 
(Communicative Competency) ในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 1) มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
 2) เตรียมความพร้อมบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3) พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรน้ีพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

ทั้งทางด้านวิชาการและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุงน้ี ออกแบบให้มีกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศจํานวน 15 หน่วยกิต ซึ่งกําหนดเป็น

รายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่รายวิชาภาษาจีน และรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มรายวิชาภาษาต่างประเทศต่างๆ ดังกล่าวเป็นรายวิชาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้
กําหนดภาระงานสอนให้อาจารย์ผู้สอนไว้ตามความต้องการของผู้เรียนและหรือหลักสูตรต่าง ๆ 
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนและมีความชํานาญรวมทั้งเป็นเจ้าของภาษา และมี
คุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามข้อกําหนดคุณสมบัติอย่างครบถ้วน  
   นอกจากน้ี หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะให้นักศึกษาของตนมาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรปรับปรุงน้ีก็สามารถกระทําได้ โดยดําเนินการแจ้งความประสงค์มายังหลักสูตรตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแจ้งความประสงค์น้ันจะต้อง
ดําเนินการล่วงหน้าก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่หลักสูตรต่าง ๆ ประสงค์จะให้นักศึกษามาเรียน 
ในรายวิชาน้ัน ๆ ของหลักสูตรปรับปรุงน้ี เพ่ือที่ว่าหลักสูตรฯ จะได้เตรียมจัดการเรื่องภาระงานสอน
ให้แก่ผู้สอนได้อย่างเรียบร้อย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาภาษา 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

13.3  การบรหิารจัดการหลกัสูตร 
1) เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับ

ผู้สอนเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน  
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
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2) ติดตามการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณ์      
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข 

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทําระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาและโดยผู้เรียน 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา  

5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรประจําปีและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดีและ
มหาวิทยาลัย 

6) เมื่อครบ 4 ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณา
จากข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์  
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญา ความสาํคญั 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและดํารงตนตามหลัก
คุณธรรมและเหตุผล เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 

1.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ 
1. สามารถอธิบายความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่สําคัญ หลัก

การศึกษาวรรณคดีและการแปลได้ 
2. สามารถใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งใน

บริบททั่วไป ทางวิชาการและทางวิชาชีพได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

และวิชาชีพในบริบทพหุวัฒนธรรมได้ 
4. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนอีก 1 ภาษาได้ 

 

2.แผนพัฒนาปรับปรุง 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วย
แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ด้านพัฒนาบุคลากร 
1. ส่งเสริมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอ
ตําแหน่งวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น 

- ส่งเสริมการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/จัด
ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ 
- ปรับภาระงานสอนและ
ภาระอ่ืน ๆ 
- ส่งเสริมให้คณาจารย์
เข้าคอร์สอบรม IEEl 

- จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรทีม่ีการย่ืนเอกสารขอ

ตําแหน่งวิชาการปีละ 1 คน 

- จํานวนตีพิมพ์ผลงานวิจัย/การ

นําเสนอผลงานของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีละ 1 เรื่อง 

2. ส่งเสริมอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําวิจัย 

- ปรับภาระงานสอนและ

ภาระอ่ืน ๆ 

- ให้งบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยจาก

แหล่งทุนภายในและ

ภายนอก 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิต

งานวิจัยปีละ 1 เรื่อง 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิ

ปริญญาเอก 

- หาแหล่งทุนสนับสนุน

การศึกษาต่อ 

- จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทีล่าศกึษาต่อ 1 คน/รอบ
การปรับปรุงหลักสูตร 

4. เพ่ิมจํานวนบุคลากร
ผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็น
เจ้าของภาษาหรือใกล้เคียง
กับเจ้าของภาษาเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

- เพ่ิมค่าตอบแทนและ

แรงจูงใจ 

- มีบุคลากรผูส้อนภาษาอังกฤษที่

เป็นเจ้าของภาษาหรือใกล้เคยีงกับ

เจ้าของภาษาเพ่ิมขึ้นจากเดิม 1 คน/

รอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ด้านหลักสูตร 
1. ปรับปรุงหลักสตูรตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นไปตาม
เกณฑ์ มคอ.1 

- ทบทวนโครงสร้างและ
รายวิชาในหลักสูตร 
- กําหนดทิศทางในการ
บริหารหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 
- ประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ 
- เอกสารจากการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 1 
ฉบับ 
- เอกสารจากการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูร 1 
ฉบับ 
- ผลประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ 4 
คะแนน 

ด้านนักศึกษา 
1. เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงโดยบูรณาการการสอน
กับกิจกรรมนอกห้องเรียน 

- การศึกษาดูงาน พา
นักศึกษาดูงานในสถานที่
จริง 

- รายวิชาที่พานักศึกษาดูงาน ดูการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง จํานวน 
2 วิชาใน 1 ปีการศึกษา 

2. ส่งเสริมให ้นักศึกษา

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน

หัวข้อที่สนใจ เพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษและ

ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่

เก่ียวข้อง 

- มอบหมายงานใน

รายวิชาให้ผู้เรียนได้ฝึก

ค้นคว้า 

- รายวิชาที่มอบหมายให้นักศึกษา 

ศึกษาค้นคว้า 2 วิชา ใน 1 ปี

การศึกษา 

3. มีกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

นอกเหนือจากกิจกรรมใน

รายวิชา เพ่ือเสริมสร้างทัศ

คติที่ดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษตลอดชีวิตและ

เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 

21 ที่เก่ียวข้อง 

- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ อาทิ 

English Camp, English 

Day, Christmas Day, 

English Contest, 

International Day 

- รายงานผลสะท้อน  (Feedback) 

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

กิจกรรม/โครงการท่ีได้เข้าร่วม 



 
 

 
 
มคอ.2  15 

 

4. ส่งเสริมความสําคัญของ
การออกสหกิจศึกษา เพ่ือ
สร้างเสริมประสบการณ์การ
ทํางานในสถานประกอบการ
ที่นักศึกษาสนใจ 

- โครงการเตรียมความ

พร้อมสหกิจศกึษา 

- ส่งเสริมนักศึกษาฝึก

ปฏิบัติสหกิจศึกษาใน

ภาคเอกชนและภาครัฐ ใน

ต่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

- นักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น

ร้อยละ 80 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. สัมภาษณ์หรือเชิญผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียมาให้ 
การแนะนํา 
 

- จัดเสวนาสําหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อาทิ
ระหว่างคณาจารย์ 
นักศึกษา และ
ผู้ประกอบการ 

 

- รายงานผลงานเสวนาฯ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

2. การดําเนินการหลักสตูร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถนุายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาที่ 3  เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะน้ัน/หรือให้เป็นตาม

ดุลยพินิจของหลักสูตรฯ  
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ/หรือเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามประกาศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาบางส่วนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2) นักศึกษาบางส่วนไม่ได้ต้ังใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนต้ังแต่แรก ไม่ทราบความถนัด 

ความชอบของตนเอง ส่งผลให้ไม่ต้ังใจเรียน และมีการโอนย้ายสาขาในอนาคต 
2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) หลักสูตรนําผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ มาใช้ในการประกอบการ
พิจารณาในการจัดการเรียนการสอนเสริมตามความสามารถของผู้เรียน 

2) กําหนดตารางเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

3) แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพ่ือให้คําปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ การ
ครองชีวิตในสังคม เป้าหมายชีวิต การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Employment) 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา

2563 2564 2565 2566 2567

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80

ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80

ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80

ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80

รวม 80 160 240 320 320

จํานวนบัณฑิตคาดว่า 
จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 80 80

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

แหล่งทุนสนับสนนุ งบประมาณทีค่าดว่าจะได้รบัในปงีบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567

1.งบประมาณ

แผ่นดิน 
2,695,120 2,874,876 3,048,620 3,229,176 3,424,385 

2.งบประมาณ

เงินรายได้ 

76,100 
 

79,905 
 

83,900 
 

88,095 
 

92,500 
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2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปงีบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567
1.งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม ่
2.งบดําเนินงาน 
- ตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน 
- ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
4.งบอุดหนุน 
- อุดหนุนโครงการวิจัย

(สํานักวิจัย) 

2,456,800
2,456,800 

- 
118,320 
118,320 

 
- 
 

20,000 
 

100,000 

2,579,640
2,579,640 

- 
124,236 
124,236 

 
- 
 

21,000 
 

150,000 

2,708,622
2,708,622 

- 
130,448 
130,448 

 
- 
 

22,050 
 

187,500 

2,844,053 
2,844,053 

- 
136,970 
136,970 

 
- 
 

23,153 
 

225,000 

2,986,256
2,986,256

- 
143,819 
143,819 

 
- 
 

24,310 
 

270,000 

รวม 2,695,120 2,874,876 3,048,620 3,229,176 3,424,385
 

2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567

-ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 76,100 79,905 83,900 88,095 92,500

รวม 76,100 79,905 83,900 88,095 92,500
 

2.6.3 คา่ใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)   
20,000 บาท (โครงการปกติ/รับตรง) 

2.7 ระบบการศึกษา  
แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับว่า

ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 21 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  102 หน่วยกิต 
- วิชาแกน       18 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะด้าน 
ทักษะภาษา 24 หน่วยกิต 
ภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต 
วรรณคดี 12 หน่วยกิต 
การแปล  9 หน่วยกิต 

- ประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ     18 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เลือก 2 จากรายวิชาต่อไปนี ้
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 (2-2-5) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
GE 021 Social Sciences in Everyday Life 
ศท 022 อารยธรรมโลก  3 (3-0-6) 
GE 022 World Civilization 
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม  3 (3-0-6) 
GE 104 Man and Environment 
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 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) 
GE 302 Thai Society and Culture 
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)  
EC 101  Economics in Daily Life and Operations  

  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
เลือก 2 จากรายวิชาต่อไปนี ้
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ        3 (3-0-6) 
GE 011 Man and Arts Appreciation 
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์                         3 (3-0-6) 
GE 012 Psychology and Human Behavior  
ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต                  3 (2-2-5) 
GE 013 Health for Life 
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์                         3 (1-4-4) 
GE 180 Art and Creative Thinking 
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน          3 (2-2-5) 
GE 304 Liberal Art of Intellectuals 
ศท 305 ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของล้านนา                            3 (3-0-6) 
GE 305 History and Development of Lanna 
 

กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
ศท 031 การใช้ภาษาไทย   3 (2-2-5) 
GE 031 Thai Language Usage 
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                      3 (2-2-5) 
GE 141 Fundamental English 1 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                      3 (2-2-5) 
GE 142 Fundamental English 2 
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1          3 (2-2-5) 
GE 243 English for Agriculture 1 
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 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต                              3 (3-0-6) 
AP 101 Agriculture for Life 
เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี ้
ศท 014 การสบืค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (2-2-5) 
GE 014 Information Searching for Academic Study 
วท 101 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต                                      3 (2-2-5) 
SC 101 Science for Life 
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      3 (2-2-5) 
SC 102 Development of Science and Technology 
วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน        3 (3-0-6) 
EI 101 Basic Engineering in Daily Life  
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6) 
EI 102 General Aspects of Food and Drug 
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
RE 100 Energy for Daily Life 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  102 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน                                                                   18 หน่วยกิต 

ศอ101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 
EN 101 Basic English Listening and Speaking  
ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 
EN 102 Basic English Reading                                                          
ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
EN 103 Basic English Writing 
ศอ 201 วรรณคดีเบ้ืองต้น       3 (2-2-5) 
EN 201 Introduction to Literature 
ศอ 202 การแปลเบ้ืองต้น  3 (2-2-5) 
EN 202 Basic Translation 
ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 
EN 203 Introduction to English Linguistics 
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน     

2.2.1 ทักษะภาษา  24 หน่วยกิต 
ศอ 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานาบริบท 3 (2-2-5) 
EN 111 English Listening and Speaking in Different Contexts 
ศอ 112  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3 (2-2-5) 
EN 112  Analytical Reading in English       
ศอ 113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น 3 (2-2-5) 
EN 113 English Essay Writing 
ศอ 211 การนําเสนองานและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
EN 211 Presentation and Discussion in English 
ศอ 311 การพูดในที่ชุมชน 3 (2-2-5) 
EN 311 Public Speaking  
ศอ 312 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นสูง 3 (2-2-5) 
EN 312 Advanced English Essay Writing 
ศอ 313 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 3 (2-2-5) 
EN 313 Critical Reading in English                          
ศอ 411 การอ่านและเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5) 
EN 411 Reading and Writing Academic Report Writing               
 

2.2.2 ภาษาศาสตร ์ 15 หน่วยกิต 
ศอ 221 เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
EN 221 English Sounds and Sound System 
ศอ 222 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  3 (2-2-5) 
EN 222 English Structure   
ศอ 321 ภาษาในบริบท  3 (2-2-5) 
EN 321 Language in Context      
ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (2-2-5) 
EN 421 World Englishes 
ศอ 422 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 
EN 422 Language and Cross-Cultural Communication                         
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
2.2.3 วรรณคดี 12 หน่วยกิต 
ศอ 231 บันเทงิคดีอังกฤษและอเมริกัน 3 (2-2-5) 
EN 231 English and American Fiction  
ศอ 331 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3 (2-2-5) 
EN 331 English and American Drama 
ศอ 332 กวีนิพนธ์สมัยใหม ่  3 (2-2-5) 
EN 332 Modern Poetry 
ศอ 431 วรรณคดีร่วมสมัย  3 (2-2-5) 
EN 431 Contemporary Fiction 
 

2.2.4 การแปล  9 หน่วยกิต 
ศอ 241 การแปลเพ่ือการสื่อสาร  3 (2-2-5) 
EN 241 Translation for Communication                                                                     
ศอ 341 การแปลผลงานสร้างสรรค์  3 (2-2-5) 
EN 341 Translation of Creative Works 
ศอ 342 การแปลเพ่ือธุรกิจและเอกสารราชการ 3 (2-2-5) 
EN 342 Translation in Business and Official Documents 
 

2.3 ประสบการณ์วิชาชพี / วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
เลือก 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  
ศป 497 สหกิจศึกษา หรือ  6 (ปฏิบัติไม่น้อย 

LE 497 Co-operative Education  กว่า 16 สัปดาห์) 
ศป 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ  6 (ปฏิบัติไม่น้อย  
LE 498 Independent Study  กว่า 16 สัปดาห์) 
ศป 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 (ปฏิบัติไม่น้อย 
LE 499 Overseas Study, Training or Internship กว่า 16 สัปดาห์) 
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2.4 วิชาเลือกภาษา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

1) เลือกเรียน 2 รายวิชา    6 หน่วยกิต 
ศอ 353 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม  3 (2-2-5) 
EN 353 English for Tourism and Hospitality Industry 
ศอ 354 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3 (2-2-5) 
EN 354 English for Airline Business  
ศอ 452 การวิเคราะห์วาทกรรมในการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
EN 452 Discourse Analysis in Communication 
ศอ 454 หลักการเรียนการสอนภาษา 3 (2-2-5) 
EN 454 Principles of Language Learning and Teaching    
2) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาต่อไปน้ี โดยให้นักศึกษาเลือก

เรียนกลุ่มใด กลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มเดียว 
2.1)กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

ศอ 251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสันทนาการ 3 (2-2-5) 
EN 251 English for Recreation 
ศอ 252 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5) 
EN 252 English Reading and Writing for Specific Purposes 
ศอ 351 สนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ  3 (2-2-5) 
EN 351 English Conversation in Service Industry  
ศอ 352 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อดิจิทัล 3 (2-2-5) 
EN 352 English Writing for Digital Media  
ศอ 355 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 3 (2-2-5) 
EN 355 English for Mass Communication   
ศอ 356 การศึกษาเปรียบต่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3 (2-2-5) 
EN 356 A Contrastive Study of English and Thai  
ศอ 357 ภาษาศาสตร์สังคมเบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 
EN 357 Introduction to Sociolinguistics 
ศอ 451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3 (2-2-5) 
EN 451 English for Business 
ศอ 453  ภาษาอังกฤษเพ่ือการระหว่างประเทศ 3 (2-2-5) 
EN 453 English for International Affairs 
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
2.4.2 กลุ่มวิชาภาษาจีน  12 หน่วยกิต 
ศป 160 ภาษาจีนขั้นต้น 1                              3 (2-2-5) 
LR 160 Basic Chinese Language 1 
ศป 161 ภาษาจีนขั้นต้น 2                             3 (2-2-5) 
LR 161 Basic Chinese Language 2 
ศป 235 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสือ่สาร 1                          3 (2-2-5) 
LR 235 Chinese for Conversation and Communication 1 
ศป 236 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสือ่สาร 2                           3 (2-2-5) 
LR 236 Chinese for Conversation and Communication 2 
2.4.3กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุน่       12 หน่วยกิต 
ศป 150 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 1                       3 (2-2-5) 
LR 150 Basic Japanese Language 1 
ศป 151 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 2                       3 (2-2-5) 
LR 151 Basic Japanese Language 2 
ศป 230 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 1                        3 (2-2-5) 
LR 230 Japanese Language for Conversation and Communication 1 
ศป 231 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 2                        3 (2-2-5) 
LR 231 Japanese Language for Conversation and Communication 2 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี        6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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เกณฑ์การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ศอ หมายถึง  รหัสช่ือย่อภาษาไทยของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ 
EN หมายถึง  รหัสช่ือย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร ์

 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขตัวแรก (หลักร้อย)  แสดงถึง  ระดับของรายวิชาของช้ันปีที่ควรศึกษา 
“1” แสดงถึง รายวิชาในระดับปีที่ 1 
“2” แสดงถึง รายวิชาในระดับปีที่ 2 
“3” แสดงถึง รายวิชาในระดับปีที่ 3 
“4” แสดงถึง รายวิชาในระดับปีที่ 4 

2. เลขตัวกลาง (หลักสิบ)  
“0” แสดงถึง รายวิชาในหมวดวิชาแกน 
“1” แสดงถึง รายวิชาเฉพาะด้านทักษะภาษา 
“2” แสดงถึง รายวิชาเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ 
“3” แสดงถึง รายวิชาเฉพาะด้านวรรณคดี 
“4” แสดงถึง รายวิชาเฉพาะด้านการแปล 
“5” แสดงถึง รายวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 

3. เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง ลําดับวิชาในแต่ละประเภทวิชาของลําดับเลขหลักสิบ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ผษ101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 3 0 6

ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 2 2 5

ศท141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5

ศอ 101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 2 2 5

ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 2 2 5

ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 2 2 5

 รวม 18 - - -
 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์วิชาท่ี 2

3 - - - 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ วิชาท่ี 1

3 - - - 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5

ศอ 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานาบริบท 3 2 2 5

ศอ 112 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3 2 2 5

ศอ 113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษข้ันต้น 3 2 2 5

 รวม 18 - - -
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1 3 2 2 5

ศอ 201 วรรณคดีเบื้องต้น 3 2 2 5

ศอ 202 การแปลเบื้องต้น 3 2 2 5

ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 2 2 5

ศอ 211 การนําเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ 3 2 2 5

 หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1 3 - - -

 รวม 18 - - -
 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
วิชาท่ี 1 

3  

ศอ 221 เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3 2 2 5

ศอ 231 บันเทิงคดีอังกฤษและอเมริกัน 3 2 2 5

ศอ 241 การแปลเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5

ศอ 222 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 2 2 5

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาท่ี 1
ศอ XXX ……………………………..  หรือ 
ศป 160 ภาษาจีนข้ันต้น 1 หรือ  
ศป 150 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1

3 2 2 5

 หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2 3 - - -

 รวม 21 - - -
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศอ 331 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3 2 2 5

ศอ 311 การพูดในท่ีชุมชน 3 2 2 5

ศอ 341 การแปลผลงานสร้างสรรค์ 3 2 2 5

ศอ 312 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษข้ันสูง 3 2 2 5

ศอ XXX กลุ่มวิชาภาษา ตัวท่ี 1 3  

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาท่ี 2
ศอ XXX ……………………………..หรือ  
ศป 161 ภาษาจีนข้ันต้น 2 หรือ  
ศป 151 ภาษาญี่ปุ่นข้ันต้น 2 

3 2 2 5

 รวม 18 - - -
 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
วิชาท่ี 2

3  

ศอ 321 ภาษาในบริบท 3 2 2 5

ศอ 313 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 3 2 2 5

ศอ 332 กวีนิพนธ์สมัยใหม่ 3 2 2 5

ศอ 342 การแปลเพื่อธุรกิจและเอกสารราชการ 3 2 2 5

ศอ XXX กลุ่มวิชาภาษา ตัวท่ี 2 3  

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาท่ี 3
ศอ XXX ……………………………..หรือ ศป 235 
ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 1  
หรือ ศป 230 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาและ
การสื่อสาร 1 

3 2 2 5 

 รวม 21 - - -



 
 

 
 
มคอ.2  30 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
วิชาท่ี 2 

3  

ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 2 2 5

ศอ 422 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 2 2 5

ศอ 431 วรรณคดีร่วมสมัย 3 2 2 5

ศอ 411 การอ่านและเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

3 2 2 5

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาท่ี 4
ศอ XXX ……………………………..หรือ  
ศป 236 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการ
สื่อสาร 2  หรือ  
ศป 231 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนา 
และการสื่อสาร 2 

3 2 2 5

 รวม 18 - - -

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศป 497  
ศป 498  
ศป 499 

สหกิจศึกษา หรือ  
การเรียนรู้อิสระ หรือ  
การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม  
ต่างประเทศ 

6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

 รวม 6 ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

หมายเหตุ : ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกัน 
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
 

กช 321   เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน                                         3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เง่ือนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเน้น
การศึกษากรณีตัวอย่างของไทย 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
CM 321  Sufficiency Economy and Sustainable Development          3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 

economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an 
emphasis on Thailand. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศท0 21  สังคมศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                                                       3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันและเหตุการณ์สําคัญ

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและ 
ทําความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก และ
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่างๆ ในโลกสมัยใหม่ 

(บรรยาย3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 021  Social Sciences in Everyday Life                                              3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical 

knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social 
occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis of social 
problems in the modern world. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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ศท022  อารยธรรมโลก                                                                           3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
              พัฒนาการและความสัมพันธ์ของอารยธรรมที่สําคัญในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ และพ้ืนที่
วัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 022  World Civilization                                         3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Development and relations of important civilizations in different 

geographical and cultural spaces according to historical backgrounds and their 
influences on present-day societies. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

ศท104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                                                                 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ความเป็นมาของมนุษย์ ความสมดุลย์ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของ

เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ 
กระบวนการคิดและตัดสินใจเพ่ือให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การพัฒนาอย่างย่ังยืน
บนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันของมนุษย์และความเสมอภาคทางเพศ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 104  Man and Environment   3 (3-0-6) 
Prerequisite : None 

The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, 
the study of socio-economic and cultural evolution effecting on natural environment 
and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses of natural 

resources, human and gender equality based sustainable development. 
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                                       3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่กาหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 

ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนโครงสร้างของสังคมไทยใน
ปัจจุบันและลักษณะที่สืบเน่ืองจากสังคมไทยในอดีต รวมท้ังแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย  

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 302  Thai Society and Culture                                     3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Studying the formation of Thai society.  The factors that determine the 

characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of 
change in Thai society and culture. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน:  ไม่ม ี  

การศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงิน
ฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจที่
เก่ียวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพ่ือให้เกิดวิธีคิดต่อ
การเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันได้และ
สามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตได้

(บรรยาย  3  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0  ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EC 101  Economics in Daily Life and Operations 3 (3-0-6)
 Prerequisite : None 

This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 
Operation Economics.  Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 
for operation are also included.  This course will help to understand and adapt the 
daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 
knowledge for operating their own businesses in the future.

(Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
ศท 011  มนุษย์กับความงามทางศิลปะ                                               3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาเก่ียวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต่างๆ ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของ

มนุษย์กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ ปลูกฝังการช่ืนชม การวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นระบบในศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 011  Man and Arts Appreciation                                  3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music, 

dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and 
Western arts. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์                                      3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ 

กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 
(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 

GE 012  Psychology and Human Behaviour 3 (3-0-6) 
Prerequisite : None 
Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 

development; mental processes; personality; health behavior; social behavior 
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต                                          3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
คํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็น
สําคัญ ทั้งน้ีเน้นถึงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป้องกันควบคุมและการ
จัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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GE 013  Health for Life  3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
Concepts in health, health management, health promotion with an 

emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports 
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress 
prevention and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention 
of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-
transmitted diseases; providing sex-education 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์                                                        3 (1-4-4) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่างๆ ศึกษา

กระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาของ
การสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนาส่วนประกอบสาคัญของศิลปะ 
ที่ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก 

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 180  Art and Creative Thinking                                     3 (1-4-4) 

Prerequisite : None 
Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 

elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 
andshapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 
artistic techniques; creation of artistic work. 

(Lecture1 hours, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week) 
 

ศท 304  ศาสตร์และศลิป์แห่งปัญญาชน                                  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และลักษณะของปัญญาชน การรู้จักตนเอง  การ

รู้จักผู้อ่ืน  เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปัจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณสมบัติ ตลอดจน
การดํารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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GE 304  Liberal Arts of Intellectuals                               3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
The study of definition, composition, and characterislics of intellicle, self-

recognition, recognition of others, techniques and strategies of self-recognition and 
recognition of others, skills of communication and human  relation, personality 
development, skill of thinking and economic, social and political problem analyzing 
ASEAN and adaptation including awareness of public property and ways of living in 
society with happiness. 

(Lecture2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศท 305  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา                      3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ความสําคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความเป็นมาของล้านนา พัฒนาการด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 
(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

GE 305  History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 
Prerequisite : None 
Importance of local history; background of Lanna; development of politics, 

economy, society and culture of Lanna from the ancient time to present. 
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

กลุ่มวิชาภาษา 
ศท 031  การใช้ภาษาไทย                                                           3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพ่ือจับ

ใจความสําคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน ทักษะการพูดเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคําการสร้างรูปประโยค 
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพ่ือสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได้ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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GE 031   Thai Language Usage                                           3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation of 

text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraphwriting; essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles writing. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศท 141  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                                              3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษา และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในระดับเบ้ืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 141  Fundamental English 1                                       3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
Practice of English for communicative purposes on a basic level; English 

usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; 
English learning strategies. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :ศท141ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตหรือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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GE 142  Fundamental English 2                                        3 (2-2-5) 
Prerequisite : GE141 Fundamental English 1 
Practice of English for communicative purposes on an intermediate level; 

English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and 
writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations 
in accordance with the cultures of English speakers. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :ศท142ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
คําศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างทางไวยากรณ์ ในบริบทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยใช้ทักษะสมัพันธ์ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

GE 243  English for Social Science 1                                  3 (2-2-5) 
Prerequisite : GE142 Fundamental English 2 
Specific vocabulary and grammatical structures in the context of science 

and technology, using integrated skills. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ผษ 101  เกษตรเพ่ือชีวิต                                                     3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศวิทยา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตรทรัพยากร
การผลิตด้านจุลินทรีย์ พืช สัตว์ ประมง: ความหลากหลายของทรัพยากร การนํามาใช้ประโยชน์  
การจัดการและการอนุรักษ์ เพ่ือการเกษตรที่ย่ังยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสื่อสารองค์
ความรู้ทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริกับการเกษตร 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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AP 101  Agriculture for Life                                            3 (3-0-6) 
Prerequisite : None 
Evolution and importance of agriculture; biodiversity in the ecosystem; 

environmental factors affecting agricultural production; agricultural production 
systems; Resources from microorganisms, plants, land animals and aquatic animals: 
diversity of resources, utilization, management and conservation for sustainable and 
environmental friendly agriculture; communication of agricultural knowledge; royal 
initiative development and agriculture. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา                         3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบ
เครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินคุณค่าสารนิเทศและ
เลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และ
การลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพ่ือการ
เขียนงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
GE 014 Information Searching for Academic Study          3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
Fundamental knowledge of information; use of information resources with 

an emphasis on the Internet access; access means of library information databases 
and online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation 
and how to make an effective use of desired information; citing references and 
making bibliographies for academic papers. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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วท101   วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต                                              3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
กําเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาใน

ชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การ
ใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจาวันการ
ใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
SC 101  Science for Life                                               3 (2-2-5)            

Prerequisite : None 
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; 

introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; 
use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical 
substance in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their 
effects on the environment; nanotechnology and its trend and application. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

วท102  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ต้ังแต่ยุคแรกเร่ิม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่างๆ ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture Economy)  
ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแห่งโมเลกุล 
(Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพ่ือชีวิต อาหารและยา  
ผลของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยารักษาโรค การ
วิเคราะห์โปรตีนในร่างกายมนุษย์เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการด้านจีโนมนุษย์
และชีวสารสนเทศ การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความสาคัญ กับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
สู่อุตสาหกรรมยาในอนาคต 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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SC 102   Development of Science and Technology           3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
Human’ s learning process about nature from the dawn of civilization; 

scientific and technological development and economic characteristics in different 
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, 
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and 
medication; effects of software technology on medical industry; research and 
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis 
and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs; 
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
 

วอ 101  วิศวกรรมเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน                                                    3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี
ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแล

รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้และบํารุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร 
ความรู้พ้ืนฐานในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบ้ืองต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิต 
ประจําวัน 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EI 101  Basic Engineering in Daily Life                                3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
Electrical systems and communication; use of electrical equipments for 

energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles 
and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and 
environmental management in everyday life. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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วอ 102  นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา                                                     3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี
ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารใน

ชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร์ ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับยาอันตรายจากการใช้ยา ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EI 102  General Aspects of Food and Drug                      3 (3-0-6) 
 Prerequisite : None 

Importance of food; food consumption culture; technological applications 
to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional service; small 
food enterprise and marketing; logistics and supply chain; nutraceuticals;general 
knowledge of medicine dosage and its danger, and drug; consumers’  rights and 
protection on nutrition and medicine. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน  สถานการณ์พลังงาน  แหล่งกําเนิดพลังงาน  การใช้พลังงาน
ในชีวิตประจําวัน  แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การปลูกจิตสํานึกการใช้พลังงาน 

(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
RE 100 Energy for Daily Life 3 (3-0-6)
 Prerequisite :  None

Fundamental of energy ; energy situations ; energy resources ; energy 
utilization in everyday life ; energy and environmental conservation ; awareness of 
energy consumption. 

(Lecture  3 hours,  Practice0hour, Self Study  6 hours/week) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน    21 หน่วยกิต 
ศอ 101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ การฟังเพ่ือข้อมูลเฉพาะเจาะจง การฟังเรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน การพูดสั้นๆ การพูดโต้ตอบเก่ียวกับหัวข้อในชีวิตประจําวัน คําศัพท์ สํานวน 
ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 101     Basic English Listening and Speaking 3 (2-2-5)  
 Prerequisite : None 

Listening for main idea; listening for specific details; listening about general 
topics in everyday life; giving a short talk about; talking and conversing about general 
topic in everyday life; vocabulary; Idioms; expression in everyday life. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
กลวิธีการอ่าน เช่น เข้าใจเรื่องและใจความสําคัญ การเดาศัพท์จากบริบท คําเช่ือม                 

คําอุปสรรค พัฒนาคําศัพท์และสํานวน การอนุมาน การอ่านเพ่ือความเข้าใจและตอบคําถาม 
(บรรยาย  3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 102     Basic English Reading  3 (2-2-5) 
               Prerequisite : None  

Reading strategies e.g. understanding topic and main idea, guessing word 
meaning from context clues and transitional devices; understanding affixes; develop 
vocabulary and expression; making inference; reading for comprehension.  

(Lecture  3 hours,  Practice0hour, Self Study   6 hours/week) 

 

ศอ 103  การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ไวยากรณ์เพ่ือการเขียน รูปแบบประโยค การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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EN 103     Basic English Writing      3 (2-2-5) 
               Prerequisite : None  

Grammar for writing; types of sentences; paragraph writing. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 
ศอ 201 วรรณคดีเบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
อธิบายและวิเคราะห์ประเภทและองค์ประกอบทางวรรณคดีเบ้ืองต้นของบันเทิงคดีและ

บทละคร เช่น โครงเรื่อง แก่นเรื่อง การสร้างตัวละคร และกวีนิพนธ์ เช่น ภาษาภาพพจน์ 
 (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 201  Introduction to Literature      3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
Explaining and analyzing types and literary elements of English fiction and 

drama such as plots, theme, characterization and poetry such as figurative language.  
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

  
ศอ 202 การแปลเบ้ืองต้น       3 (2-2-5)                         

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
การฝึกแปลเพื่อถ่ายทอดความหมายของตัวบทประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารจาก

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และลักษณะทางไวยากรณ์กับการถ่ายทอดความหมายในระดับ วลี ประโยค ย่อหน้า และตัวบทส้ันๆ 

 (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 202    Basic Translation                                                             3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
Practice of English - Thai and Thai - English translation of informative texts; 

the relationships of their grammatical features and structures at the levels of 
phrases, sentences, paragraphs, and short texts. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศอ 203   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ได้แก่สัทศาสตร์ วิทยาหน่วยคํา 

วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ สัมพันธสาร และศาสตร์ต่างๆที่ เก่ียวข้องกับ
ภาษาศาสตร์ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 203     Introduction to English Linguistics                                            3 (2-2-5) 

Prerequisite: None 
Basic knowledge of English linguistics which includes phonetics, phonology, 

morphology, syntax, semantics, pragmatics, and discourse; other fields within 
linguistics. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน     
2.2.1 ทักษะภาษา 

ศอ 111    การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานาบริบท 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
การฟังข้อความหลากหลายบริบทที่ยาวขึ้น การฟังเพ่ือจับประเด็นสําคัญเก่ียวกับบริบท

การสนทนา การพูดโต้ตอบในบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การพูด
ฉับพลัน คําศัพท์ สํานวน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันและในบริบทต่างๆ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 111    English Listening and Speaking in Different Contexts 3 (2-2-5) 

Prerequisite : EN 101 Basic English Listening and Speaking 
Listening for longer texts in different contexts; listening for specific details 

in a conversation; speaking and conversing in various situations and contexts; 
expressing opinions; impromptu speech; vocabulary; idioms; expressions in everyday 
life and various situations. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศอ 112    การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
กลวิธีการอ่านเพ่ือจับใจความ การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เชิงวิเคราะห์ เพ่ืออนุมาน 

เดาคําศัพท์จากบริบท และบอกจุดประสงค์ของบทอ่านประเภทต่างๆ การอ่านเพ่ือเข้าใจโดยใช้
เทคนิคการจดบันทึกด้วยภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 112    Analytical Reading in English  3 (2-2-5) 

Prerequisite : EN 102 Basic English Reading 
Reading strategies for unstated main idea; practice of analytical reading to 

make an inference, guess a word meaning from contexts and state a purpose of the 
various reading text; reading for comprehension using note- taking techniques.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ113  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
องค์ประกอบ โครงสร้างและกลวิธีการเขียนเรียงความ การฝึกเขียนเรียงความประเภท

ต่าง ๆ  
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 113 English Essay Writing 3 (2-2-5)
 Prerequisite : EN 103 Basic English Writing 

Components, structures and writing strategies at an essay level; practice of 
English essay writing.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self- Study 5 hours/week) 
 

ศอ 211   การนําเสนองานและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
เครื่องมือทางภาษาสําหรับการนําเสนอและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ กลวิธีการสื่อสาร 

เช่น โครงสร้างและวิธีการเปลี่ยนหัวข้อพูดสําหรับการนําเสนอเชิงวิชาการและอภิปรายแบบเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ การใช้นํ้าเสียง การหยุด การใช้ท่วงทํานองเสียง การใช้สื่อการนําเสนอ 
การตอบคําถาม การใช้อวัจนภาษา 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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EN 211    Presentation and Discussion in English 3 (2-2-5) 
Prerequisite : None  
Key linguistic devices for academic presentation and formal and informal 

discussion; strategies for effective communication e.g. structure and signpost; 
effective use of voice e.g. pacing, pausing, intonation; using visual aids; managing 
questions; using non-verbal communication.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self- Study 5 hours/week) 
 

ศอ 311  การพูดในที่ชุมชน 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

อภิปรายหัวข้อที่สนใจ การพูดและนําเสนอในที่ชุมชน  
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

EN 311 Public Speaking    3 (2-2-5) 
 Prerequisite: None 

Discussing and presenting interested topics in public. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self-Study 5 hours/week) 

 

ศอ 312 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นสูง     3 (2-2-5)  
 วิชาบังคับก่อน :  ศอ 113  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น  

ฝึกฝนการเขียนเรียงความขั้นสูง รวมถึง การเขียนเรียงความประเภทแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งและการเขียนเรียงความประเภทโน้มน้าว 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 312 Advanced English Essay Writing      3 (2-2-5)  
 Prerequisite : EN 113 English Essay Writing  

Practice of advanced essay writing namely argumentative and persuasive 
essays. 
 (Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศอ 313 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์     3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
การอ่านเชิงวิพากษ์ตัวบทภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น สาร

คดี บทความเชิงวิชาการ เพ่ือวิพากย์ ตีความ และประเมนิ 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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EN 313 Critical Reading in English                           3 (2-2-5) 
Prerequisite : EN 102Basic English Reading 
Critical reading of various kinds of English texts such as fiction, non-fiction, 

documentary; academic articles to criticize, interpret and evaluate various kinds of 
texts. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ 411 การอ่านและเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ312 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นสูง 
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ รูปแบบเรยีงความเชิงวิชาการ คําศัพท์เชิง

วิชาการ และทักษะการค้นคว้าวิจัยเบ้ืองต้น เทคนิคการถอดความ การอ้างอิงตัวบทและการทํา
บรรณาณุกรม การสกัดข้อมูลจากกราฟ การเขียนสรุปอย่างมีตรรกะและการอภิปราย รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะการแก้ไขงานเขียนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 411 Reading and Writing Academic Report                            3 (2-2-5) 

Prerequisite : EN 312 Advanced English Essay Writing  
Developing academic reading and writing skills; academic essay format; 

academic vocabulary and basic research skills; paraphrasing techniques; citing and 
referencing; extracting information from graphs; drawing logical conclusion and 
discussion and developing editing skills by using a software.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

2.2.2 ภาษาศาสตร ์
ศอ 221     เสยีงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กลไกการผลิตเสียงในภาษาอังกฤษ การออกเสียงภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของระบบ

เสียงภาษาอังกฤษ การถอดเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนักของคําและ
ทํานองเสียง  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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EN 221     English Sounds and Sound System 3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
The production of speech sounds; English sounds and pronunciation; 

components of the sound system of English; the transcription of English sounds; 
English phonemes; word stress; intonation.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
ศอ 222  โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน :  ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
การวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคําโดยหลักทางวิทยาหน่วยคํา การวิเคราะห์

โครงสร้าง และความหมายของวลีและประโยคโดยใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางวากยสัมพันธ์เพ่ือวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 222 English Structure   3 (2-2-5) 

Prerequisite : EN 203 Introduction to English Linguistics                                            
Analytical study of forms and functions of words by morphological 

features; analytical study of forms and functions of phrases and sentences by 
syntactic theories; application of syntactic theories to analyze English used in various 
texts. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ 321 ภาษาในบริบท  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
การวิเคราะห์การใช้ภาษาในบริบททางสังคมผ่านคํา ไวยากรณ์ ประกอบขึ้นเป็นตัวบทใน

การสื่อสารประเภทต่าง ๆ ทั้งการพูดและการเขียน 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 321    Language in Context                                      3 (2-2-5) 
Prerequisite : EN 203 Introduction to English Linguistics                                            
Analysis of language use in social contexts through the choices of words 

and grammar in spoken and written texts. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
 การศึกษาเปรียบเทียบนานาภาษาอังกฤษโลกในระดับเสียง คําศัพท์ และประโยค รวมทั้ง
บทบาทและสถานะของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาระดับสากล 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 421  World Englishes  3 (2-2-5) 

Prerequisite : EN 203 Introduction to English Linguistics                                            
A comparative study of World Englishes focusing on phonological, lexical, 

and syntactic levels; emerging roles and status of English as a global language. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศอ 422  ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
มโนทัศน์และทฤษฎีการสื่อสาร มโนทัศน์เก่ียวกับวัฒนธรรม วัฒนธรรมของตนเองและ

วัฒนธรรมอ่ืน ๆ  ผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสาร แบบแผนทางวัจนะและอวัจนะภาษาใน
บริบทข้ามวัฒนธรรม ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์พหุวัฒนธรรม               

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 422     Language and Cross-Cultural Communication    3 (2-2-5) 

Pre-requisite : EN 203 Introduction to English Linguistics 
Communication concepts and theories; concepts on culture and its 

relation to ethnicity and identity; the effects of culture on communication; verbal 
and non-verbal patterns in cross-cultural contexts; Cross-Cultural Communication in 
multicultural situations under the context of globalization. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

2.2.3 วรรณคดี 
ศอ  231 บันเทิงคดีอังกฤษและอเมริกัน  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 201 วรรณคดีเบ้ืองต้น 
วิเคราะห์และตีความองค์ประกอบทางวรรณคดีของบันเทิงคดี เช่น โครงเรื่อง แก่นเรื่อง 

การสร้างตัวละครของอังกฤษและอเมริกันทีค่ัดสรรได้ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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EN231 English and American Fiction  3 (2-2-5) 
Prerequisite: EN 201 Introduction to Literature 
Analyzing and interpreting literary elements such as plots, themes and 

characterization of selected British and American fiction.  
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week 

 
ศอ  331 บทละครอังกฤษและอเมริกัน  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 201 วรรณคดีเบ้ืองต้น 
ศึกษา วิเคราะห์และตีความ องค์ประกอบรูปแบบ และเทคนิคทางวรรณกรรมของบท

ละคร รวมถึงอธิบายแก่นเรื่องในแง่ของวัฒนธรรมและประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ของบทละครอังกฤษ
และอเมริกันทีค่ัดสรร 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 331 English and American Drama  3 (2-2-5) 

Prerequisite: EN 201 Introduction to Literature 
Studying, analyzing and interpreting the literary elements, forms and 

techniques of drama and explaining themes in terms of cultures and social issues of 
selected British and American drama.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ 332 กวีนิพนธ์สมัยใหม่       3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 201 วรรณคดีเบ้ืองต้น 
อธิบายลักษณะสําคัญของกวีนิพนธ์สมัยใหม่ อาทิ มโนภาพ โดยการอ่านและตีความ

เทคนิคทางกวีนิพนธ์ เช่น ภาษาภาพพจน์ ความหมายโดยตรงและโดยนัย 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 332   Modern Poetry        3 (2-2-5) 
Prerequisite : EN 201 Introduction to Literature 
Explaining the key feature of modern poetry; imagism by reading and 

interpreting poetic techniques; figurative language, denotative and connotative 
meanings.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศอ 431 วรรณคดีร่วมสมัย  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 201 วรรณคดีเบ้ืองต้น 
ตีความ วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรมรว่มสมัยที่คัดสรรได้ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 431 Contemporary Fiction  3 (2-2-5) 

Prerequisite: EN201Introduction to Literature 
Interpreting, analyzing and criticizing selected contemporary literature. 

 (Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

2.2.4 การแปล 
ศอ 241  การแปลเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ศอ 202 การแปลเบ้ืองต้น 
หลักการแปล การฝึกแปลตัวบทชนิดต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดบทแปลที่มีประสทิธิภาพในการสื่อสาร 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

EN 241  Translation for Communication 3 (2-2-5) 
Prerequisite : EN 202 Basic Translation 

 Practice of translation of different text types from English to Thai and Thai 
to English to produce effective translation works. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ 341 การแปลผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ศอ 202 การแปลเบ้ืองต้น 
การแปลผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ โดยฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
 (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

EN 341 Translation of Creative Works  3 (2-2-5) 
 Prerequisite : EN 202 Basic Translation 

English-Thai and Thai-English translation of creative works in various 
genres. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศอ 342 การแปลเพ่ือธุรกิจและเอกสารราชการ 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :ศอ 202 การแปลเบ้ืองต้น 
การแปลตัวบทท่ีเก่ียวกับธุรกิจ เช่น ข่าวสารทางธุรกิจ อีเมลติดต่อทางธุรกิจ และเอกสาร

ราชการ เช่น เอกสารทางกฎหมาย จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
EN 342 Translation for Business and Official Documents 3 (2-2-5) 

Prerequisite : EN 202 Basic Translation 
English-Thai and Thai-English translation of business contexts, news and 

email and official documents e.g. law documents. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

2.3 ประสบการณ์วิชาชพี / วิชาสหกิจศึกษา  
ศป 497 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชาและผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไป    

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน

เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง 
นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้อง

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลงัจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
LR 497 Co-operative Education 6 Credits
 Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee thatthe 

proposed work study relates to the major field of study and;
students are required to pass a minimum 30-hour 
preparation session. 

The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 
workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hour preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
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ศป 498 การเรียนรู้อิสระ   6 หน่วยกิต
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อาจมีการฝึกอบรม 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้ 
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระนักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่าง การ
เรียนรู้อิสระ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์)
LR 498 Independent  Study 6 Credits
 Prerequisite :  Approval by the Curriculum Committee that the proposed 

Independent Study is related to the student's major field of 
study.

A research study or a professional development project in the student’s 
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken.

(Minimum practice of 16 weeks)

ศป 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
 วิชาบังคับก่อน : ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  

การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอนอยู่ใน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์)
LR 499 Overseas Study, Training or Internship 6 Credits
 Prerequisite :  Approval by the University that the proposed Overseas 

Study, Training or Internship is related to the student's 
major field of study.

Overseas study, training or internship in an area related to the student's 
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, 
and submit a full report   on completion of the training and give a presentation by 
the end of the semester in which the training is undertaken.

(Minimum practice of 16 weeks)
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2.4 วิชาเลือกภาษา   
1) เลือกเรียนจํานวน 2 รายวิชา     6 หน่วยกิต 

ศอ 353 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมใน

การจัดโปรแกรมทัวร์ การนําเที่ยว การจัดหาที่พัก การสื่อสารในการโรงแรมและการบริการท่ี
เก่ียวข้อง   

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 353 English for Tourism and Hotel Industries 3 (2-2-5) 

Prerequisite: None 
Communicative skills to produce the effective English communication in 

tour operating, tour guiding, accommodating, and client interacting in hotel and 
hospitality services. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week 
 
ศอ 354     ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
คําศัพท์ สํานวน และทักษะการสื่อสารที่จําเป็นต่อการบริการภาคพ้ืนและการบริการบน

เครื่องบิน 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 354     English for Airline Business  3 (2-2-5) 
Pre-requisite : None 
Vocabulary, expressions, and communicative skills essential for ground and 

in-flight services. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 
ศอ 452 การวิเคราะห์วาทกรรมในการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

แนวคิดและหลักการวิเคราะห์วาทกรรมในการสื่อสารแบบต่างๆท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน
และภาษาภาพ        

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 



 
 

 
 
มคอ.2  56 

 

EN 452     Discourse Analysis in Communication 3 (2-2-5) 
Pre-requisite : EN 203 Introduction to English Linguistics 
Concept and principles in discourse analysis for different types of 

communication including spoken, written and visual discourse.  
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 
ศอ 454 หลักการเรียนและการสอนภาษา  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการรับภาษาเบ้ืองต้น ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนภาษา บทเรียนจาก

ผู้เรียนภาษาที่ดี หลักการสอนเบ้ืองต้น การวิเคราะห์และการฝึกทํากิจกรรมและการออกแบบทดสอบ 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

EN 454 Principles of Language Learning and Teaching    3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
An introduction to second language acquisition principles ; individual 

differences in language learning; lesson from good language learners ;an introduction 
of teaching methods ; analysis and practice how to design activities and testing. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

2) กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ศอ 251  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสันทนาการ 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่เน้นการเรียนเพ่ือความสนุกสนานโดยใช้เทคนิคการสอน

มัลติมีเดีย และ กิจกรรมสาระบันเทิง ที่เสรมิสร้างการเรียนเชิงวิชาการและความสนุกสนานบันเทิง 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 251  English for Recreation 3 (2-2-5)  
Prerequisite : None  
English through a variety of activities focusing on enjoyment by using 

teaching techniques, multimedia, and edutainment activities to enhance both 
academic learning and entertainment.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self-Study 5 hours/week) 
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ศอ 252 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
โครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้ภาษา เทคนิคและกลวิธีในการอ่านและการเขียนเพ่ือ 

จุดประสงค์เฉพาะ ฝึกอ่านและเขียนเฉพาะด้านเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 252 English Reading and Writing for Specific Purposes  3 (2-2-5)  

Prerequisite : None  
Grammatical structure and language use; techniques and strategies in 

reading and writing for specific purposes; practice of reading and writing on current 
affairs in Sciences, Applied Sciences, Technology, Social Sciences and Humanities.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self-Study 5 hours/week) 
 

ศอ 351  สนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การพัฒนาและฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการซึ่งรวมถึง 

โรงแรมสายการบิน และ การท่องเที่ยว โดยการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มุ่งเน้น
บทสนทนาในบริบทต่าง ๆ การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการและคําศัพท์ทีใ่ช้ใน
อุตสาหกรรมบริการ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 351  English Conversation in Service Industry  3 (2-2-5)  

Prerequisite : None  
Developing and practicing English conversation in service industry including 

hotel, airline business, and tourism by integrating the four skills: listening, speaking, 
reading, and writing, focusing on conversation in different contexts; providing 
information concerning products and services; and vocabulary used in service 
industry.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self-Study 5 hours/week) 
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ศอ 352  การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อดิจิทัล 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การเขียนสําหรับสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ฝึกฝนการเขียนบนสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ 

เช่น บล็อค เน้ือหาบนเว็บไซต์ และโซเซียลมีเดียเพ่ือการสื่อสาร 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 352  English Writing for Digital Media     3 (2-2-5) 
Prerequisite : None  
Various forms of digital content writing; practice of writing various types of 

online copies such as blogs, web contents and social media for communication.  
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self- Study 5 hours/week) 

 

ศอ 355 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมสําหรบั

งานสื่อสารมวลชน 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

EN 355  English for Mass Communication  3 (2-2-5) 
Prerequisite : None 
English skills to produce the effective communication in mass media. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ 356 การศึกษาเปรียบต่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย    3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 
ความแตกต่างและความเหมอืนของลักษณ์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย              

การวิเคราะห์ เปรียบต่างด้านระบบเสียง ระบบคํา วากยสัมพันธ์ และสํานวนภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 356    A Contrastive Study of English and Thai 3 (2-2-5) 

Pre-requisite : EN 203 Introduction to English Linguistics 
Differences and similarities of various features in English and Thai; 

ontrastive analysis of phonology, morphology, syntax, and expressions used in 
everyday life. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศอ 357 ภาษาศาสตร์สังคมเบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

มโนทัศน์สําคัญของภาษาศาสตร์สังคม ได้แก่ การแปรของภาษาตามปัจจัยและบริบทต่าง 
ๆ ทางสังคม เช่น ชนช้ันทางสังคม เพศและวัย การเปล่ียนของภาษา การสัมผัสภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษในนานาประเทศ การวิเคราะห์สัมพันธสาร การวิเคราะห์บทสนทนา 
นโยบายและการวางแผนภาษา 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 357     Introduction to Sociolinguistics 3 (2-2-5) 

Pre-requisite : EN 203 Introduction to English Linguistics 
Key concepts in sociolinguistics which include language variation 

depending on various social factors such as social classes, gender, and age; language 
change; language contact; language and culture; World Englishes; discourse analysis; 
conversational analysis; and language policy and planning 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศอ 451    ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ภาษาอังกฤษและทักษะการสือ่สารสําหรับกิจกรรมทางธุรกิจ คําศัพท์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในเชิง

ธุรกิจ การเขียนอีเมล จดหมาย รวมทั้ง ฝึกฝนการนําเสนอ การจัดประชุม การต่อรองเจรจาทางธุรกิจ 
และการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบต่างๆ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 451 Business English 3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 English language and communication skills for business activities; business 
vocabulary; writing professional emails and letters including practice of business 
presentations, meetings, negotiations and social interactions. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศอ 453    ภาษาอังกฤษเพ่ือการระหว่างประเทศ  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

 คําศัพท์ คําศัพท์เฉพาะทาง โครงสร้างภาษา เพ่ือเข้าใจและอภิปรายแนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการระหว่างประเทศและการทูต บทอ่านเชิงวิชาการ รวมถึงบทสนทนาในการระหว่าง
ประเทศและการประชุม  
 (บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
EN 453 English for International Affairs     3 (2-2-5) 
 Prerequisite : None 
 Vocabulary; terminology; functional language required to understand and 
discuss some basic concepts in Internation Affairs and Diplomats; basic academic 
articles and conversation in Internation Affairs and meetings.  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

2.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน 
ศป 160  ภาษาจีนขั้นต้น 1                                        3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาระบบการออกเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้สัทอักษร (pinyin) เรียนรู้หลักการเขียน

อักษรจีน ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนคําศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนประโยคที่ใช้ในการ
สื่อสารเบ้ืองต้นได้ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
LR 160  Basic Chinese Language 1              3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
Study phonetic of Chinese Mandarin using Pinyin; learning principles of 

writing Chinese characters; practicing listening, speaking, reading, and writing skills of 
common words in daily life and simple sentences. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศป 161  ภาษาจีนขั้นต้น 2       3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศป 160 ภาษาจีนขั้นต้น 1 
ศึกษาคําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นผ่านสถานการณ์จําลอง เช่น การ 

นัดหมาย การบอกทิศทาง การบอกลําดับก่อน-หลัง และการเปรียบเทียบ เป็นต้น รวมท้ังศึกษา
เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สาคัญของจนี 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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LR 161  Basic Chinese Language 2                                                       3 (2-2-5) 
Prerequisite : LR 160 Basic Chinese Language 1 
Study vocabulary and grammar using specific circumstances such as 

making appointment, telling directions, listing priorities, and making comparisons 
including study of relevant Chinese traditions and culture. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศป 235    ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 1                           3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศป 161 ภาษาจีนขั้นต้น 2 
ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิต 

ประจําวัน โดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

LR 235 Chinese for Conversation and Communication 1                     3 (2-2-5) 
Prerequisite :  LR 161 Basic Chinese Language 2 
Practicing listening to conversations, telling stories, simple explanations; 

practicing general conversation in daily life emphasizing on correct and clear accent. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศป 236  ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศป235 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 1 
ฝึกการสนทนาในหัวข้อที่กําหนดให้ หรือในสถานการณ์จําลอง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และ

ความสามารถในทักษะการฟังและการพูด เน้นการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน และสามารถสนทนา
โต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 

(บรรยาย  2  ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
LR 236  Chinese for Conversation and Communication 2                    3 (2-2-5) 

Prerequisite : LR 235 Chinese for conversation and communication 1 
Practicing conversation on specific topics or in sample conversation to 

increase experience and capability in conversation well. 
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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2.3) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุน่ 
ศป 150  ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 1                                               3 (2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาระบบเสียงในภาษาญ่ีปุ่น ตัวอักษรทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ 

และ คันจิ ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนคําศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนประโยคที่ใช้ใน
การสื่อสารเบ้ืองต้นได้ 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
LR 150  Basic Japanese language 1                                   3 (2-2-5) 

Prerequisite : None 
Study the phonetics, characters of three types:  hirangana, takagana, and 

kanji; train listening, speaking and reading skills and writing words used in daily life 
until able to write simple sentences. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
 

ศป 151  ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 2           3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศป 150 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 1 
ศึกษาคําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นผ่านสถานการณ์จําลอง เช่น การ 

นัดหมาย การบอกทิศทาง การบอกลําดับก่อน-หลัง และการเปรียบเทียบ เป็นต้น รวมท้ังศึกษา
เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สาํคัญของญี่ปุ่น 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
LR 151   Basic Japanese Language 2                                  3 (2-2-5) 

Prerequisite : LR 150 Basic Japanese Language 1 
Study vocabulary and grammar used in circumstances such as making 

appointment, telling directions, listing priorities, and comparisons including study of 
Japanese traditions and culture. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศป 230  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 1                  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ศป 151 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 2 
ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน โดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน 
(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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LR 230   Japanese Language for Conversation 1                  3 (2-2-5) 
Prerequisite : LR 151 Basic Japanese Language 2 
Practicing listening to conversation, story telling, simple explanation, 

practicing general conversation in daily life emphasizing on correct and clear 
speaking skills. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2    hours, Self Study5 hours/week) 
 

ศป 231  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 2                  3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ศป 230 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 1 
 ฝึกการสนทนาในหัวข้อที่กาหนดให้ หรือในสถานการณ์จําลอง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์

และ ความสามารถในทักษะการฟังและการพูด เน้นการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน และสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
LR 231  Japanese Language for Conversation and Communication 2     3 (2-2-5) 

 Prerequisit : LR 230 Japanese Language for Conversation and 
Communication 1 

Practicing conversation following specific topics or circumstances to 
increase experience and capability in listening and speaking skills emphasizing on 
correct and clear phonetics and able to answer questions well. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)    
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3.2 ชื่อ ตําแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ท่ี ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ.
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธาตรี  

รอดชํานาญ 
Ph.D.
 
 
M.A. 
 
 
กศ.บ. 

Development 
Education 
 
Teaching 
English 
 
ภาษาอังกฤษ 

Central Luzon State 
University, Philippines 
University of Northern 
Philippines, 
Philippines 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2548
 
 

2532 
 
 

2526 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดาราณี 

ชุมทอง 
ศศ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 
 

2545 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุภาพร 

มโนวงศ์ 
ศษ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
 

2545 
4 อาจารย์ นางสาวเวลิกา

มามูล 
ศศ.ม.
 
ศศ.บ.  

การแปลภาษา
อังกฤษและไทย 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
 

2550 
5 อาจารย์ นายอุดมศักด์ิ  

ศิริทะ 

ศศ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ

และ 

การส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

 

2548 
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ที่ ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีพ.ศ. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธาตรี  

รอดชํานาญ 
Ph.D.
 
 
M.A. 
 
 
กศ.บ. 

Development 
Education 
 
Teaching English 
 
ภาษาอังกฤษ 

Central Luzon State 
University, Philippines 
University of Northern 
Philippines, Philippines 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2548
 
 

2532 
 
 

2526 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดาราณี 

ชุมทอง 
ศศ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 
 

2545 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุภาพร

มโนวงศ์ 
ศษ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
 

2545 
4 อาจารย์ นางสาวเวลิกา

มามูล 
ศศ.ม.
 
ศศ.บ.  

การแปลภาษา
อังกฤษและไทย 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
 

2550 
5 อาจารย์ นายอุดมศักด์ิ  

ศิริทะ 

ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษและ 

การส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

2548 

6 อาจารย์ นางสาวชุดาภัค  

ชัยชมพู 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝร่ังเศส 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 

2545 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
 

ที่ ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีพ.ศ.

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจารุลักษณ์ 
งามลักษณ์ 

Ph.D.
M.ED. 
M.B.A. 
ศศ.บ. 

Linguistics 
TESOL  
บริหารธุรกิจ  
ภาษาอังกฤษ

University of Leeds,UK. 
University of Leeds,UK  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2543 
 2539  
2531

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางศิริกาญจน์          
จันทร์เรือง 

Diploma 
 
 
ศษ.ม.  
ศศ.บ.

Teaching English to 
speaker of other 
languages  
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

Royal Melbourne Institute of 
Technology, Australia 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2536 
 
 

2530 
2526

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางลลิดาภู่ทอง M.A.
กศ.บ.

Applied Linguistic 
ภาษาอังกฤษ

Macquarie University Australia. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2534 
2527

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวหทยา          
อนันต์สุชาติกุล

M.A.
อ.บ. 

Language Studies 
ภาษาอังกฤษ

Lancaster University,UK. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 
2536

5 อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์        
เขื่อนแก้ว 

ศศ.ด. 
ศษ.ม.  
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2545 
2542

6 อาจารย์ นางสาวดาว  
แสงบุญ 

ศษ.ม. 
ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2543 
2538 

7 อาจารย์ นายพงษ์ศักด์ิ 
รวมทรัพย์ 

M.A. 
ศศ.บ. 

English Literature 
ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ

University of Warwick,UK 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2542 
2536 

8 อาจารย์ นางสาววัชรียา         
บํารุงคีรี 

ศศ.ม. 
ศศ.บ.

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2545 
2539

9 อาจารย์ นายภาคศิริ  
ทองเสน 

M.A. 
 
กศ.บ.

Language and 
Literature 
ภาษาอังกฤษ

Central Luzon State University, 
Philippines  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 
 

2541

10 อาจารย์ นางสาวชนิตสิรี 
ศุภพิมล 

ศษ.ม. 
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2545 
2535

11 อาจารย์ นางสาวนิลุบล 
จิตต์มั่น 

ศษ.ม.
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2545
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ที่ ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีพ.ศ.

12 อาจารย์ นางสาวกุลยา 
ป้องพาล 

ศศ.ม. 
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ 
สารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2547

13 อาจารย์ นางสาวอนงค์กร 
เทรล 

ศษ.ม. 
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2545

14 อาจารย์ นางสาวปิยภัทร 
ชัยชมพู 

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
2550

15 อาจารย์ นางสาวจิลลา 
กิติกรวรเดช 

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553
2544

16 อาจารย์ นางสาวปวันรัตน์ 
บัวเจริญ 

ศศ.ม.
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2557
2549

17 อาจารย์ นางสาวปารดา 
เดชะประทุมวัน 

ปร.ด.
อ.ม. 
ศศ.บ.

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาฝร่ังเศส

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558
2548 
2538

18 อาจารย์ นางสาวเวลิกา  
มามูล 

ศศ.ม.
 
ศศ.บ.

การแปลภาษาอังกฤษ
และไทย 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557  
 

2550

19 อาจารย์ นางสาวปิยธิดา 
ชัยวงค ์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2555
2551

20 อาจารย์ นางสาวกนกวรรณ 
สัมพันธ์ 

ศศ.ม.
 
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษและการ
ส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557
 

2553

21 อาจารย์ นางสาววนิดา 
เลิศวรปรีชา 

M.A.
ศศ.ม. 
ค.บ.

Individualized
ยุโรปศึกษา 
มัธยมศึกษา

University of Pennsylvania,USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548
2542 
2540

22 อาจารย์ นางสาวอัญชนา 
พรรณรังษี 

ศษ.ม. 
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555
2553

23 อาจารย์ นางสาววาสิดา
 สาวงศ์ทะ 

ค.ม.
 
อ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ
ภาษาฝร่ังเศส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2561
 

2555
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ หรือการฝึกงาน
ต่างประเทศ) 

การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งจัดเป็นรายวิชาบังคับ โดยนักศึกษาจะเข้ารับการฝึกงานหรือ 
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาก่อนที่
จะเข้าสู่การทํางานในอนาคต โดยนักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาวิชาใดวิชาหน่ึง
ต่อไปนี้ คือ ศป497 สหกิจศึกษา หรือ ศป498 การเรียนรู้อิสระ หรือ ศป499 การศึกษาหรือฝึกงาน
หรือฝึกอบรมต่างประเทศ จึงจะสําเร็จการศึกษาได้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
1. ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด

วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. ปฎิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้นําในการทํางาน รู้จักการคิด

ริเริ่ม สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลดปัญหาการทํางาน 

และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
5. สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

เหมาะสมกับระดับการทํางาน 
4.2 ช่วงเวลา 

ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของช้ันปีที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 จํานวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
5.ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

โครงงานหรืองานวิจัยควรสอดคล้องกับสาขาวิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ ต้องการ                
ให้มีรูปแบบตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด ในรายวิชา ศป 497 สหกิจศึกษา ศป 498               
การเรียนรู้อิสระ ศป 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ให้มีรูปแบบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร 
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5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
1) ศป 497 สหกิจศึกษา 
 เป็นการทํางานหรือฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน

ที่มีการดําเนินงานเก่ียวข้องกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ โดยนักศึกษาจะต้อง
ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดทํารายงาน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

2) ศป 498 การเรียนรู้อิสระ นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือทําโครงงานวิชาชีพ หรือ
ฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ ทั้งน้ีอาจผสมผสานกันตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้การดูแลและ
แนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเรียนรู้อิสระ มีการกําหนดให้เขียนเป็นโครงการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละคน นําเสนอรายงานผล อภิปรายและการประเมินผลให้เสร็จสิ้นในเวลา 1                   
ภาคการศึกษา 

3) ศป 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ นักศึกษาไปศึกษา หรือ
ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ ขั้นตอนการดําเนินการ
ป ระกอบ ด้ วยก าร เสนอ โค รงก ารศึ กษ า  ห รือฝึ ก งาน  หรือ ฝึ ก อบ รม  การราย งานผล 
ในลักษณะของรายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชา
การศึกษา หรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีการกําหนดให้เขียนเป็นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน นําเสนอรายงานผล

อภิปรายและการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้
การดูแล และแนะนําจากคณาจารย์ในคณะ มีการกําหนดให้เขียนเป็นแผนการศึกษาของนักศึกษา 
แต่ละคน การนิเทศงาน นําเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผลให้เสร็จสิ้นในเวลา  
1 ภาคการศึกษา 

2) เสนอโครงการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม การรายงานผลในลักษณะของรายงาน
ทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน  
หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 

5.3 ช่วงเวลา 
ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือกํากับดูแลรายวิชา และควบคุมการศึกษาให้เป็นตามความสนใจ 
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ความถนัด ภายใต้การดูแลและแนะนําจากคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการแต่งต้ัง มีการกําหนดให้เขียน
เป็นแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ให้นักศึกษานําเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผลให้ เสร็จสิ้นในเวลา 1 

ภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังจากคณะฯ ร่วมพิจารณาให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้นๆ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. บัณฑิตมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ  
เช่น บริบทในการทํางาน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ บริบททาง
วิชาการ บริบททางการเกษตรที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1. สร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
2. สร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะฯ 
3. สร้างบัณฑิตมีความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
เทียบเท่าระดับ C1 
4. ส่ งเสริมความ สัม พัน ธ์ระห ว่างนักศึ กษา  อาจารย์ 
และบุคลากร 
5. สอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตรซึ่งเป็นพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําตรงสาย 
2. มีห้อง Self-Access ที่ นักศึกษาสามารถทํางานและ
ค้นคว้าข้อมูลร่วมกันและมีกิจกรรมเสริมวิชาการเพื่อสร้าง
บรรยาการการเรียนทางภาษาในบริบทต่างๆ  
3.ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้ผลคะแนนสอบ MJU DEEP
เทียบเท่าระดับ CEFR C1  
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเพ่ือ
ส่ ง เส ริ ม ค วาม สั ม พั น ธ์ ระห ว่ า ง นั ก ศึ ก ษ า  อ าจ าร ย์ 
และบุคลากร 
5. ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวข้อง
กับการเกษตร 

2. ด้านภาวะผู้นํา และความเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบูรณาการ
รายวิชาสู่ชุมชน หรือโครงการที่สอดแทรกในรายวิชาเพ่ือ
เสริมทักษะภาวะความเป็นผู้นํา หรือกิจกรรมนอกช้ันเรียน
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
สิ่งแวดล้อม 
2. กําหนดหลักเกณฑ์หรือกติกาเพ่ือฝึกความมีวินัย ความ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ไม่ละเมิดผงานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมรายวิชา
หลักสูตรต่างๆ  
2. นักศึกษาปฎิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกติกาที่กําหนด

3. ความสามารถด้านภาษาที่ 3 เช่น 
ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น 

1. หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 
ที่ตนเองสนใจเป็นวิชาเลือกภาษา  
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนนักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาที่ 3 ที่ตนเองสนใจเป็น
วิชาเลือกภาษา 

4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและมีนํ้าใจช่วยเหลือ

ผู้อ่ืน 
2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม  จรยิธรรม 
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณา และความเสียสละ 

2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาและการ 
ส่งงานภายในเวลาที่กําหนด 



 
 

 
 
มคอ.2  73 

 

3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียน 
การสอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง 

4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

5) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอย่าง 

6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด 

7) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ให้กับนักศึกษา เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

8) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

9) สอดแทรกเรื่องการเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน ด้วยการต้ังใจฟัง ไม่ส่งเสียงรบกวน  
ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออ่ืนๆ ในขณะทําการเรียนการสอน  

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่ม 

3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยการ
สํารวจหรือแบบสัมภาษณ์ 
  4) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
  5) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง 

7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม 
และจริยธรรม 

8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดประเด็นที่เก่ียวข้อง 
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการสอดแทรก 

คุณธรรมและจริยธรรมขณะที่มีการเรียนการสอนของอาจารย์และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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2.  ด้านความรู้ 
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา 

2) มีความสามารถในการบูรณาการเน้ือหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3) มีความสามารถประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1)  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น Active learning 
2)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3)  จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
4)  กระตุ้นให้นักศึกษาคิดในเชิงยุทธศาสตร์เชิงระบบเช่นเรื่องความขัดแย้งเรียนรู้ทั้ง

การแก้ไขการป้องกันและการปรองดอง 
5)  นําประเด็นเชิงนโยบายของสังคมมาตีแผ่วิเคราะห์ทําความเข้าใจหาข้อมูล 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังน้ี 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) รายงาน 

4) แผนงานหรือโครงการ 

5) การนําเสนองานในช้ันเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้ 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายงานที่ พัฒนาผู้ เรียนให้มีการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอน 

ที่หลากหลาย 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาเช่นการเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (problem-based learning) หรือการจัดทําโครงการ 
(project based learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ 
ได้เช่นการฝึกปฏิบัติงานจริงการทํากรณีศึกษาการอภิปรายกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนทํารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องนํามาบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
1) ประเมินจากการทดสอบที่ฝึกให้นักศึกษาได้คิดแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้

ที่ได้ศึกษามาทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเด่ียว เช่น การนําเสนอ

รายงาน โครงการ โครงงาน การอภิปรายงานวิจัย หรือสหกิจศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในวิชาเรียน 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบคุคลและความรบัผิดชอบ 

1)  มีจิตสํานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
2)  มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
3)  มีภาวะการเป็นผู้นํา ช่วยเหลือผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
     4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเก่ียวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ  การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อ่ืน เป็นต้น  

3)  กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นํากลุ่ม  สมาชิกกลุ่ม
และผู้รายงานผล 

4)  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
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5)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 

6)  ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
7)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการทําโครงงานใน

ด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทํากิจกรรม

กลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2)  ประเมินโดยเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผูส้อนในการแสดงบทบาทของการเป็น

ผู้นําและผู้ตามในสถานการณก์ารเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็น
ผู้นําและผู้ตามที่ดี 

3)  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ทํางาน 

4)  ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
5)  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
6)  ติดตามการทํางานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ  โดยการสัมภาษณ์และบันทึก

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
7)  สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ

บันทึกผลการประเมิน 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)  สามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม  
2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและ

นําเสนอข้อมูลได้ 

3)  สามารถนําความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ และนําเสนอประเด็นต่างๆ ได้ 
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5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟังและการเขียน  

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล 
และสามารถนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งน้ี ต้องประเมินความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล และอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการนํา
ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ต้องมีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และให้นักศึกษา
นําเสนอหน้าช้ัน 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทั กษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง ตัว เลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน เข่น การสังเกต
พฤติกรรม การสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม 

3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
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หมวดวิชาเฉพาะสอดคล้องกับ มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กําหนด 
2) สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ  
3) สามารถนําองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ แก่

ตนเองและสังคม 
 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาและ 

การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณธรรม  จริยธรรม 

ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและ คุณธรรม และปลูกฝังเรื่องการไม่ละเมิด 

ผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด 
 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทําและตรวจสอบการไม่ละเมิดผลงาน 

วิชาการของผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุ่ม 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

อย่างต่อเน่ือง 
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2. ด้านความรู ้
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพ
ได้ สรุปใจความและประเด็นสาคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านใน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งน้ี เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) 

2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น การออก
เสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์
ความหมายและที่มาของคําตามหลักวิทยาหน่วยคําภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายของวลีและประโยคตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World 
Englishes) 

3) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
และบทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎี
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเข้าใจความสาคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

4) สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก (นว
นิยาย) โน้มน้าว(สุนทรพจน์และคําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในช้ันเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จําลอง 
บทบาทสมมติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ 

3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิโดยการศึกษานอกสถานที่ 
4) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและทาํรายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ 
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5) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ในศาสตร์
ทางภาษา วรรณคดี และการแปล ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎีโดยการสอบย่อยและใหค้ะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผลและสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้

รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (problem-based learning) หรือ การจัดทําโครงการ 
(project-based learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ได้ เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การทํากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนทํารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเด่ียว  
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบคุคลและความรบัผิดชอบ 

1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้
เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ทํางานและสังคม 

2) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใช้ในการ

ทํางานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ ต้องมี 

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร การมีมนุษยสัมพันธ์  
การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม 

2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทํากิจกรรม

กลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้

ทํางาน 
3) ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

สามารถนําเสนอรายงานในท่ีประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีอยู่ในปัจจบัุนมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน 

ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางาน (Digital Literacy) 
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟังและการเขียน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล  
พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  และสามารถนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  และให้
ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  

รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์     
 กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

              

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจําวัน               

ศท 022 อารยธรรมโลก                
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม               

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ชีวิตประจําวันและการประกอบการ 

              

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                

 ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ                

 ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์                

 ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต               

 ศท 180ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์                

 ศท 30 4 ศาสตร์และศิลป์แห่ง
ปัญญาชน 

               

 ศท 305  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของล้านนา 

               

 กลุ่มวิชาภาษา                

 ศท 031 การใช้ภาษาไทย                

 ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1            

 ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2              

  ศท   243   ภาษาอังกฤษเชงิเกษตร 1                

 

  หมายเหตุ  :  แสดงถึง ความรับผิดชอบหลัก   แสดงถึง ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

        
 

  
 

 

ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต               

ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
การศึกษา 

               

วท 101 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต                

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

               

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นใน
ชีวิตประจําวัน 

              

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
และยา 

              

พง 100 พลังงานสําหรับ 
ชีวิตประจําวัน 

             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ  :  แสดงถึง ความรับผิดชอบหลัก   แสดงถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาแกน 
ศอ 101 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น               

ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น               

ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น               

ศอ 201 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น              

ศอ 202 การแปลเบื้องต้น              

ศอ 203 ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น               

2.2 วิชาเฉพาะด้าน  

2.2.1 ทักษะภาษา  

ศอ 111 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษในนานาบริบท               

ศอ 112 การอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห์               

ศอ 113 การเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษข้ันต้น               

ศอ 211 การนําเสนองานและ
อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ               

ศอ 311 การพูดในท่ีชุมชน              

ศอ 312 การเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษข้ันสูง               

ศอ 313 การอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิพากษ์               

ศอ 411 การอ่านและเขียน
รายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               

 
  หมายเหตุ  :  แสดงถึง ความรับผิดชอบหลัก   แสดงถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 

2.2.2 ภาษาศาสตร ์

ศอ 221 เสียงและระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 

              

ศอ 222 โครงสร้างภาษาอังกฤษ              

ศอ 321 ภาษาในบริบท              

ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก              

ศอ 445 ภาษาและการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

              

2.2.3 วรรณคดี 
ศอ 231 บันเทิงคดีอังกฤษและ
อเมริกัน 

              

ศอ 331 บทละครอังกฤษและ
อเมริกัน 

              

ศอ 332 กวีนิพนธ์สมัยใหม่              

ศอ 431 วรรณคดีร่วมสมัย              

2.2.4 การแปล 

ศอ 241 การแปลเพื่อการสื่อสาร              

ศอ 341 การแปลผลงาน
สร้างสรรค ์

              

ศอ 342 การแปลเพื่อธุรกิจและ
เอกสารราชการ 

              

2.3 ประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาสหกิจศึกษา 

ศป 497 สหกิจศึกษา              

ศป 498 การเรียนรู้อิสระ              

ศป 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

              

หมายเหตุ : แสดงถึง ความรับผิดชอบหลัก      แสดงถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการคิด
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 
วิชาเลือกภาษา 
1) เลือกเรียน 2 รายวิชา               

ศอ 353 ภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

              

ศอ 354 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
การบิน               

ศอ 452 การวิเคราะห์วาทกรรม
ในการสื่อสาร               

ศอ 454 หลักการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ               

2) กลุ่มวิชาภาษา เลือก 4 รายวิชา 
2.1 ) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ศอ 251 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สันทนาการ               

ศอ 252 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

              

ศอ 351 สนทนาภาษาอังกฤษใน
อุตสาหกรรมบริการ               

ศอ 352 การเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับสื่อดิจิตอล               

ศอ 355 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารมวลชน               

ศอ 356 การศึกษาเปรียบต่าง 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย               

ศอ 357 ภาษาศาสตร์สังคม
เบื้องต้น               

ศอ 451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ              

ศอ 453 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ระหว่างประเทศ               

หมายเหตุ : แสดงถึง ความรับผิดชอบหลัก      แสดงถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 2.2 ) กลุ่มวิชาภาษาจีน                

 ศป 160 ภาษาจีนข้ันต้น 1                

 ศป 161 ภาษาจีนข้ันต้น 2                

 ศป 235 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนา 
และการสื่อสาร 1 

               

 ศป 236 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนา
และการสื่อสาร 2 

               

 ศป 237 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1              

 ศป 239 ภาษาจีนธุรกิจ                

 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น                

 ศป 150 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1                

 ศป 151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2                

 ศป 230 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนา 
และการสื่อสาร 1 

               

 ศป 231 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนา 
และการสื่อสาร 2 

               

 ศป 232 ภาษาญี่ปุน่เพ่ือการท่องเท่ียว 1              

 ศป 234 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                

 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  แสดงถึง ความรับผิดชอบหลัก   แสดงถึง ความรับผิดชอบรอง 
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ตารางแสดงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy 
PLO Outcome statement Specific LO Generic LO Level

1 สามารถฟังพูด อ่าน และเขียนด้วยภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพ 
ตลอดจนสรุปใจความสําคัญได้ 

  R, U, 
Ap 

2 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สัทวิทยาภาษาอังกฤษหน่วยคํา
ภาษาอังกฤษวากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ
วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของ
ภาษาอังกฤษ 

  R, U, 
Ap, 
An 

3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษด้านต่างๆในด้านวิชาการและการ
ประกอบอาชีพ  

 

  Ap, 
An 

4 สามารถอ่าน ตีความ วเิคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรองบทละคร
ภาษาอังกฤษที่ประพันธ์หรือแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าใจความสําคัญระดับปัจเจกชน
สังคมและวัฒนธรรม 

  R, U, 
Ap, 

An, E 

5 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล 
แสดงความรู้สึก โน้มน้าวตลอดจนการแปลตัว
บทที่ใช้คําศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและสละสลวย 

  R, U, 
Ap 
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6 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผล
การเรยีนรู้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Ap, 
An, E 

7 สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 

 An, E

8 สามารถนําเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งใน
รูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง

 R, U, 
Ap 

9 สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และการทํางานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 Ap

10 สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
และลุล่วงตามเวลาที่กําหนดโดยไม่ละเมิด
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 Ap

11 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีภาวะผู้นํา เข้าใจ
บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายใน
สถานท่ีทํางานและสังคม 

 Ap

12 สามารถส่ือสารในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  R, U, 
Ap

 

Level :  R= Remembering     U= Understanding        Ap = Applying     
An = Analyzing  E = Evaluating      C= Creating 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตร กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสตูรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

PLOs  ผู้ใช้บัณฑิต/
สถาน

ประกอบการ

อาจารย์
ผู้สอน 

นักศึกษา
ปัจจุบัน 

ศิษย์
เก่า 

1 สามารถฟังพูด อ่าน และเขียนด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อ
ด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพ ตลอดจนสรุปใจความสําคัญ
ได้ 

F F F F

2 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้าน
ต่างๆ เช่น สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
หน่วยคําภาษาอังกฤษวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ 

P F F F

3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้าน
ต่างๆในด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ  

P F F F

4 สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม
ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรองบทละครภาษาอังกฤษท่ี
ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยอิงทฤษฎี
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความสําคัญระดับปัจเจก
ชนสังคมและวัฒนธรรม 

P F F P

5 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก โน้มน้าว
ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช้คําศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย

F F F F

6 สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีได้จากการประมวลผลการเรียนรู้
ท้ังหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

F F F F

7 สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลท่ีอ่านในสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อออนไลน์

P P P P

8 สามารถนําเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษท้ังในรูปปาก
เปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง

F F F F

9 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย

F F F F

10 สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วง
ตามเวลาท่ีกําหนดโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ

F F F F
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PLOs  ผู้ใช้บัณฑิต/
สถาน

ประกอบการ

อาจารย์
ผู้สอน 

นักศึกษา
ปัจจุบัน 

ศิษย์
เก่า 

11 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับความ
หลากหลายในสถานท่ีทํางานและสังคม

F F F F

12 สามารถสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ F F F F
F= Fulfilled    P = Partially fulfilled 

โดยสรุป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังให้บัณฑิตมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะทางด้านการสื่อสาร และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในบริบทพหุวัฒนธรรม ที่
เป็นข้อได้เปรียบในการทํางาน นอกจากน้ีบัณฑิตควรมีทักษะที่หลากหลายในการทาํงาน มีความ
รับผิดชอบ และขวนขวายหาความรู้ มีจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้งานอยู่ตลอดเวลา   
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตาม มคอ.1 มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

PLO 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2
1.  สามารถฟังพูด อ่าน และเขียนด้วย
ภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและ
วิชาชีพ ตลอดจนสรุปใจความสําคัญได้ 

          

2. สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สัทวิทยาภาษาอังกฤษหน่วยคํา
ภาษาอังกฤษวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาอังกฤษ 

          

3. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษด้านต่างๆในด้านวิชาการและ
การประกอบอาชีพ  

          

4. สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อย
กรองบทละครภาษาอังกฤษท่ีประพันธ์หรือ
แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยอิงทฤษฎี
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความสําคัญ
ระดับปัจเจกชนสังคมและวัฒนธรรม 

         

5. สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภท
ต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบท
ประเภทให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก โน้มน้าว
ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช้คําศัพท์เฉพาะ
สาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย 
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PLO 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีได้จากการ
ประมวลผลการเรียนรู้ท้ังหมดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

         

7. สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลท่ีอ่าน
ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

     

8. สามารถนําเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
ท้ังในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง 

     

9. สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
มาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ
ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย 

    

10. สามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาท่ีกําหนดโดย
ไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        

11. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
ภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับความ
หลากหลายในสถานท่ีทํางานและสังคม 

      

12. สามารถสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมได้       
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับผลการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับหลักสูตรเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 
รายวิชา/ผลการเรยีนรูร้ะดับหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

กลุ่มวิชาแกน 
ศอ 101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น        
ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น         

ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น        

ศอ 201 วรรณคดีเบื้องต้น         

ศอ 202 การแปลเบื้องต้น           
ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น         

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ก.วิชาทักษะภาษา
ศอ 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานาบริบท        
ศอ 112  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์         

ศอ 113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น         

ศอ 211 การนําเสนองานและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ          

ศอ 311 การพูดในที่ชุมชน          
ศอ 312 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นสูง          

ศอ 313 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์         

ศอ 411 การอ่านและเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           

มคอ.2 
95



 
 

 
 
มคอ.2  2 

 

 
รายวิชา/ผลการเรยีนรูร้ะดับหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

ข.วิชาภาษาศาสตร์
ศอ 221 เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ          
ศอ 222 โครงสร้างภาษาอังกฤษ         

ศอ 321 ภาษาในบริบท          

ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก           

ศอ 445 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม            

ค.วิชาวรรณคดี 
ศอ 231 บันเทงิคดีอังกฤษและอเมริกัน          

ศอ 331 บทละครอังกฤษและอเมริกัน         
ศอ 332 กวีนิพนธ์สมัยใหม ่        

ศอ 431 วรรณคดีร่วมสมัย       

ง.วิชาแปล 
ศอ 241 การแปลเพื่อการสื่อสาร            

ศอ 341การแปลผลงานสร้างสรรค์           

ศอ 342 การแปลเพื่อธุรกิจและเอกสารราชการ          

มคอ.2 
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รายวิชา/ผลการเรยีนรูร้ะดับหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาสหกิจศึกษา
ศป 497 สหกิจศึกษา           
ศป 498 การเรียนรู้อิสระ           
ศป 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ           
กลุ่มวิชาเลือก 
ศอ 353 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม         

ศอ 354 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน         

ศอ 452 การวิเคราะห์วาทกรรมในการสื่อสาร          

ศอ 454 หลักการเรียนการสอนภาษา         

ศอ 251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสันทนาการ        

ศอ 252 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ           

ศอ 351 สนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ         

ศอ 352 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อดิจิทัล          

ศอ 355 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน          

ศอ 356 การศึกษาเปรียบต่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย          

ศอ 357 ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น          

ศอ 451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ         
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ความคาดหวังผลการเรียนรูใ้นแต่ละปีการศึกษา (Year Learning Outcome) 

ชั้นปีที ่ รายละเอียด
1 นักศึกษาสามารถฟังและพูดเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ตนสนใจ สามารถเล่าเรื่อง สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่หลากหลาย โดยใช้ศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการ และสามารถใช้คําเชื่อมที่เหมาะสมเพื่อเขียนข้อความโดยใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารใน

ระดับย่อหน้า มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

2 นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบวรรณคดีเบื้องต้น ประเภทของบทกวี อ่านและวิเคราะห์ตัวละครและวรรณกรรมประเภทต่างๆ แปลตัวบทประเภทต่างๆ อธิบายทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และใช้

ทฤษฎีทางสัทศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เสียงและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ เพื่อออกเสียงภาษาอังกฤษอังกฤษให้เหมาะสม นําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษแบบเตรียมมาล่วงหน้าและแบบฉับพลัน และพูด

อภิปรายแสดงความคิดเห็นในหัวข้อร่วมสมัย และหัวข้อเชิงวิชาการโดยสามารถใช้เหตุผลประกอบการอภิปราย อ่านบทความที่ซับซ้อนขึ้น และวิเคราะห์บทอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษได้ เขียน

ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ โดยใช้คําศัพท์ และคําเชื่อม ที่เหมาะสม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3 นักศึกษาสามารถอธิบายวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ และอธิบายความรู้จากวาทกรรมเบื้องต้น ใช้คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการและภาคธุรกิจ และพูดสื่อสาร

โต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงโต้แย้ง รวมถึงสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ชุมชน วิเคราะห์วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน แปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4 นักศึกษาสามารถบูรณาการทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล เพื่อค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวภาษาอังกฤษที่ตนสนใจ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถ

นําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี รวมถึงใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการทํางาน
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2556 ข้อ 12 ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษาโดยกําหนดความหมายดังน้ี  

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต้มระดับคะแนน 

A ดีเย่ียม 4.0

B+ ดีมาก 3.5

B ดี 3.0

C+ ค่อนข้างดี 2.5

C ปานกลาง 2.0

D+ ค่อนข้างอ่อน 1.5

D อ่อน 1.0

F ตก 0.0
 

นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษาโดยมีความหมายดังน้ี 

อักษร ความหมาย

S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ หรอืแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน

U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไมผ่่าน 

I ไม่สมบูรณ ์

V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผลและมีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

W ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา

Op การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 
การทวนสอบ หมายถึง การทบทวนกระบวนการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ และการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่านักศึกษา 
ทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงความจริงซึ่งให้ดําเนิน
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาเสนอรายช่ือคณะกรรมการทวนสอบฯ รายวิชา
ระดับหลักสูตร หลักเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาพร้อมรายวิชาที่จะรับทวนสอบ จํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษา และกําหนดหัวข้อและหลักเกณฑ์การทวนสอบ 

2. คณะกรรมการทวนสอบฯระดับคณะ 
1) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการทวนสอบฯ รายวิชาระดับหลักสูตร

หลักเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาพร้อมรายวิชาที่จะรับทวนสอบ และหัวขอ้และหลักเกณฑ์การทวน
สอบที่หลักสูตรฯ เสนอ 

2) ออกประกาศคณะ แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบฯ รายวิชาระดับหลักสูตร 
3) แจ้งเวียนประกาศให้คณาจารย์ที่เก่ียวข้องทราบ 

3. คณะกรรมการทวนสอบฯรายวิชาระดับหลักสูตร 
1) ดําเนินการทวนสอบรายวิชาและหลักเกณฑ์ตามประกาศ (กรณีที่รายวิชาที่คณะกรรมการทวน

สอบฯรายวิชาระดับหลักสูตรเป็นผู้สอนให้ละเว้นจากการร่วมทวนสอบรายวิชาน้ัน) 
2) จัดทํารายงานการทวนสอบต่อคณะกรรมการทวนสอบฯระดับคณะภายหลังการทวนสอบ 
3) คณะกรรมการทวนสอบฯระดับคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการทวนสอบสรุป

รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
4) คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการทวนสอบสรุปรายงานต่อ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยภายหลังการทวนสอบ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 หลักสูตรฯ ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนรายวิชาผ่านระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

2.1.2 หลักสูตรฯ ดําเนินการตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
2.1.3 หลักสูตรฯ จัดประชุมพิจารณาผลคะแนนรายวิชา เพ่ือนําเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะ  
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาได้

ทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยมีแนวทางการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชา ความเห็นต่อความรู้ 
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอช่ือให้รับปริญญา จะต้องมี

คุณสมบัติดังน้ี 
1) ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชาน้ัน และต้องไม่มี

รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op 
2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมท้ังหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 

2.00 
4) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

5) ไม่มีหน้ีสินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหน้ีสินอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
2) จัดทําระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ให้กับคณาจารย์เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเข้าสู่

ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1) ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 

2) ให้ความรู้เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 
3) ให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
4) สนับสนุนใหค้ณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน 
5) สนับสนุนให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับเทคนิคด้านการเรียนการสอน               

การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอ่ืนๆ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามตําแหน่งงาน 
2) ส่งเสริมให้คณาจารย์มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรู้ด้าน 

วิชาการและวิชาชีพ 
3) ส่งเสริมให้คณาจารย์เกิดการบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจด้านการเรียน

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
5) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังน้ี 

1.1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาํนวน 5 คน ดังน้ี 

ท่ี ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ปี พ.ศ. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธาตรี  

รอดชํานาญ 
Ph.D.
 
 
M.A. 
 
 
กศ.บ. 

Development 
Education 
 
Teaching 
English 
 
ภาษาอังกฤษ 

Central Luzon State 
University, 
Philippines 
University of 
Northern Philippines, 
Philippines 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2548 
 
 

2532 
 
 

2526 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดาราณี 
ชุมทอง 

ศศ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพายัพ
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550  
 

2545 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุภาพร 

มโนวงศ์ 
ศษ.ม.
 
ศศ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547  
 

2545 
4 อาจารย์ นางสาวเวลิกา 

มามูล 
ศศ.ม.
 
ศศ.บ.  

การแปลภาษา
อังกฤษและไทย 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
 

2550 
5 อาจารย์ นายอุดมศักด์ิ  

ศิริทะ 

ศศ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ

และ 

การส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

 

2548 

 
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 4 ท่าน และ

ปริญญาเอก 1 ท่าน โดยมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ 
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1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 
2560 

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และได้
กําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2568 

 
1.4 การดําเนินงานให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทางหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่มีการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเล่ม มคอ.2 ให้
สอดคล้องกับระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจะดําเนินการจัดส่งพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 ทุกภาค
การศึกษา โดยทําการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดส่งหลังส่งผลคะแนนแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จัดสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเน้นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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2.2 การมีงานทําของผู้สาํเรจ็การศึกษา 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิต ตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
http://www.e-manage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาใน

ระดับหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่วางแผน กําหนดจํานวนนักศึกษาและ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผ่านระบบโควตา ระบบการรับตรง และระบบรับนักศึกษาจากส่วนกลาง 
จากน้ันรายงานข้อมูลให้คณะรับทราบ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้กําหนดตาม 
มคอ.2 และข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ              
มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กําหนดโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ และระยะในการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อม ไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

3.2 การสง่เสริมและบริหารพัฒนานักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการควบคุมดูแลให้คําปรึกษาด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

3.2.1 คณะฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหน้าที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.2 อาจารย์ทุกคนจัดทําตารางการทํางานพร้อมกําหนดเวลาว่าง เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้าพบได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ 

3.2.3 อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น E-mail, Facebook ฯลฯ 
3.2.4 มีช่องทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลใน

รายวิชาหรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการได้ดังน้ี 
1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจําวิชา 
2) ย่ืนคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล

การศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดี หรือ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
3.2.5 กําหนดช่วงเวลาของการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือรับฟัง

ปัญหาและให้คําแนะนําเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
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3.2.6 การจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาวางแผนโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งออกแบบกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ที่
สอดคล้องกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ 
 หลักสูตรฯ มีการสร้างระบบและกลไก การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตร จากนั้นนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร  วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลายช่องทาง เช่น สายตรงผู้รับผิดชอบหลักสูตร กล่องรับข้อร้องเรียน การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน และพิจารณาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในวาระพิจารณาข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคร้ัง  

 

4. อาจารย์ 
4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการดําเนินการสรรหา
อาจารย์ใหม่  ดังน้ี 

4.1.1.1 กําหนดคุณสมบัติ 
1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ การ
สอนภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยต้องมีผลคะแนน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.50 

- ระดับปริญญาตรีต้องสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.00 
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4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก 
โดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความสามารถ ใน

การสอนโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะแต่งต้ัง 
4.1.1.3 การแต่งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
4.1.2 แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระบุไว้ในแนวทางการ

บริหารเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบ / ประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 

4.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสนับสนุน ช่วยเหลือ และดําเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน ตาม
เกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4.1.4 กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามข้อ 4.1.2 และ 4.1.3 
4.1.5 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ อ้างอิงตามแบบ

ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ
กําหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาที่สอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ทํางาน 

4.1.6 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับคณะฯ เพ่ือจัดทําแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ที่มีศักยภาพ
สูงให้มีโอกาสประสบผลสําเร็จ และก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองตามเง่ือนไขของประกาศคณะ 
ศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 20 มี

การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีคณะฯ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ทํางานวิจัย 
และเผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติหลักสูตรฯ มีแนวทาง
การผลักดันให้อาจารย์เพ่ิมวุฒิปริญญาเอก โดยสนับสนุนให้อาจารย์หาแหล่งทุนภายนอก และ
เบ้ืองต้นให้อาจารย์ที่สําเร็จปริญญาเอกเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง แนะแนวทางการศึกษาต่อ ผ่านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในส่วนของการพัฒนาทางวิชาการระหว่างสถาบัน 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการสร้างระบบและกลไก การประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร นําผลการประเมินรายงานในการประชุมผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหา และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาหลักสตูร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร

สอดคล้องตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework for Higher Education) หรือ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรภายใต้
มหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรปรับปรุง เพ่ือใช้ดําเนินการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
เพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ได้กําหนดรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2568 ซึ่งมีการดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

1. ให้แต่งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตร 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 
2554 ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

5. ดําเนินการจัดทําเล่ม มคอ.2 และแนวทางปฏิบัติการเปิด/ปิด/ปรับปรุง หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรปรับปรุงมีระบบและกลไก

การดําเนินงานของหลักสูตร ดังน้ี 
1. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง อาจารย์

ประจําหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพ่ือ 
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- แบ่งภาระงานสอน จากภาระงานข้ันตํ่า (9 ช่ัวโมง/สัปดาห์) และจากน้ันกําหนดอาจารย์
ผู้สอนตามความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอน 

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ได้ดําเนินการโดยหลักสูตรสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้สอนเปิดโลกทัศน์นักศึกษาใหม่ และเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่เก่ียวข้องในรายวิชาโดย
เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ในช้ันเรียนและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการ
รายวิชาเข้ากับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- กํากับติดตามและการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา อีกทั้งกํากับรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทํานุบํารุงและวัฒนธรรม 

- ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
- หาแนวทางที่จะทําให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา ทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่
รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเรียนการสอน ทั้งน้ี  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา จะต้องดําเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรับรองการวัดผล
การศึกษาของรายวิชาต่าง ๆ จากน้ันจึงสรุปผลเพ่ือรับการรับรองจากคณะกรรมการประจําคณะต่อไป 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้  
หลักสูตรได้จัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละด้านดังนี 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่างคณะ             

ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย  

6.2 ทรัพยากรสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม  
มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม  2  อาคาร ได้แก่ (สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1- 2)  



 
 

 
 
มคอ.2  110 

 

1) อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี) เป็นสถานท่ีสอน พ้ืนที่ประมาณ 2,426 
ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องบรรยาย 12 ห้อง ห้องบริการคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 5 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องโถงแสดงผลงาน 2 ห้อง 

2) อาคารศูนย์เรียนรวม 80 ปี 
 

คณะศิลปศาสตร์ มีอาคารเรียน 1อาคาร คือ อาคารประเสริฐ ณ นคร มีพ้ืนที่ประมาณ 
7,595.92 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก 17 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 2ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง ขนาดกลาง 1 ห้องและขนาดเล็ก 1 ห้อง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือและสื่อโสต วารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic book หรือ e-Book) ดังน้ี 
 

แบบรายงานขอ้มูลจํานวนหนังสือใชส้ําหรบัปีการศึกษา 2560 
 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนที่ให้บริการในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ประกอบด้วยหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารและ
หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสําเร็จรูป CD-ROM MULTIMEDIA โดย
ทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจํานวนดังน้ี 

จํานวนหนังสอื ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
หมวด คําอธบิายหมวด ภาษาไทย )เลม่( ภาษาอังกฤษ )เล่ม(  รวม
000 เบ็ดเตล็ด 12,398 2,248 14,646
100 ปรัชญา 3,190 329 3,519
002  ศาสนา 4,329 359 4,688

300 สังคมศาสตร ์ 48,571 7,361 55,932
400 ภาษาศาสตร์ 4,492 1,702 6,194
500 วิทยาศาสตร์ )บริสุทธ์ิ(  17,640 7,960 25,600
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 48,608 14,779 63,387
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,393 1,167 5,560
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,674 579 3,253
900 ประวัติศาสตร์ 7,309 966 8,275

 รวม 153,604 37,450 191,054
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สื่อโสตทศันวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
รายการ จํานวน

CD/DVD เกษตร 257
CD/DVD สารคดี 1,043
CD/DVD บทเรียนภาษา 226
CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 1,274
CD/DVD บันเทิง 2,501

รวม 5,301
 

หัวข้อ จํานวน ชนิด 
บทความวารสาร 139,717 บทความ 
วารสารภาษาไทย 831 ฐานข้อมูล 
วารสารภาษาต่างประเทศ 471 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ (E-book, E-clipping, E-journal) 19 ฐานข้อมูล 
Single Search 1  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 35 รายช่ือ 

 

นอกจากน้ียังมีให้ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และมีการเช่ือโยงเครือข่ายกับฐานข้อมูล Journal 
Link และวิทยานิพนธ์/งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณประจําปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนตําราสื่อ

อุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 
2) คณะฯจัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจําทกุปีจากผู้สอนและผู้เรยีน 
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทกุรายวิชา 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ 
ปีการศึกษา (ปีท่ี) 

1 2 3 4 5
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ   มคอ. 4 (ถ้ามี (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

  



 
 

 
 
มคอ.2  113 

 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการ 
ปีการศึกษา (ปีท่ี) 

1 2 3 4 5
13. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาต้อง
ไม่ต่ากว่ามาตรฐานสากลของระดับปริญญาตรี เทียบเท่าระดับ C1 
(Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, 
assessment (CEFR) 

  

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องดําเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1) การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 
 2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
 3) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การทํากิจกรรมการเรียน
การสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทําการ
ประเมิน 
 2) คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละภาค
การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไว้ในรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกช้ันปี และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดยวิธีการสัมภาษณ์  
และหรือแบบสํารวจ  
 2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
 ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกช้ันปี บัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร 
 2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ     
 ประเมินนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต และการ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน      
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
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4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
 1) อาจารย์ประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอผ่าน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการประจําคณะ   
 3) จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ที่เก่ียวข้อง พิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์การสอน และ
การดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
เอกสารแนบ 5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสารแนบ 6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
เอกสารแนบ 7 รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร 
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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เอกสารแนบ 1 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร – โครงสร้างหลกัสูตรเดิม - โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 

 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์

มาตรฐาน ปรากฏดังน้ี 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
1) หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกน 
- กลุม่วิชาเอก 
- วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุม่วิชาเอกเลือก/ 
กลุ่มวิชาภาษา 
ต่างประเทศ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 
 

 
 

 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

30
6 
6 
12 
6 
96 
21 
60 

 
15    
 
 
6 

30 
6 
6 
12 
6 

102 
          18 
 

66 
          18 
 

 
6 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 132 138 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า – หลักสูตรใหม่ 

 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
                     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in 

English 

ชื่อหลักสูตร (ใหม่)
ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
                     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in 

English 

คงเดิม

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
                               (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts 
                               (English) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (English) 

ชื่อปริญญา (ใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Arts 
(English) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (English) 

คงเดิม

จํานวนหน่วยกิตรวม 142 
หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตรวม 132 
หน่วยกิต 

ลดลง

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
หน่วยกิต 

คงเดิม

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 
หน่วยกิต 

คงเดิม

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3 (2-2-5) กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3 (2-2-5) คงเดิม

ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) ศท 021 สังคมศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) คงเดิม

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) คงเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) คงเดิม
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) คงเดิม
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ  
ชีวิตประจําวันและการประกอบการ 

3 (3-0-6) ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ  
ชีวิตประจําวันและการประกอบการ 

3 (3-0-6) คงเดิม

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 
หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 

6 
หน่วยกิต 

คงเดิม

ศท 011 มนุษย์กับความงามทาง
ศิลปะ 

3 (3-0-6) ศท 011 มนุษย์กับความงามทาง
ศิลปะ 

3 (3-0-6) คงเดิม

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรม
มนุษย์ 

3 (3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6) คงเดิม

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต 3 (2-2-5) ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต 3 (2-2-5) คงเดิม
ศท 180 ศิลปะกับความคิด
สร้างสรรค ์  

3 (1-4-4) ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
  

3 (1-4-4) คงเดิม

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่ง
ปัญญาชน 

3 (2-2-5) ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่ง
ปัญญาชน 

3 (2-2-5) คงเดิม

ศท 305 ประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของล้านนา 

3 (3-0-6) ศท 305 ประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของล้านนา 

3 (3-0-6) คงเดิม

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 
หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 
หน่วยกิต 

คงเดิม

ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) คงเดิม
ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (2-2-5) คงเดิม
ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) คงเดิม
ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิง 
สังคมศาสตร์ 1 

3 (2-2-5)  ยกเลิก

  ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1 3 (2-2-5) เพ่ิมใหม่
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

6 
หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

6 
หน่วยกิต 

คงเดิม

ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) คงเดิม
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
การศึกษา 

3 (2-2-5) ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
การศึกษา 

3 (2-2-5) คงเดิม

วท 101 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) วท 101 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) คงเดิม



 
 

 
 
มคอ.2  120 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3 (2-2-5) คงเดิม

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นใน
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นใน
ชีวิตประจําวัน

3 (3-0-6) คงเดิม

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
และยา 

3 (3-0-6) วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหาร
และยา

3 (3-0-6) คงเดิม

พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน 

3 (3-0-6) พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน

3 (3-0-6) คงเดิม

2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 
หน่วยกิต 

ลดลง

2.1 กลุ่มวิชาแกน  45 
หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 21 
หน่วยกิต 

ลดลง

ศอ 111 การฟังและพูด 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

3 (2-2-5) ศอ 101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา

ศอ 121  การอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา

ศอ131การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา

ศอ 241 เสียงและระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5)  เปลี่ยนรหสั/
ย้ายไปวิชา
เฉพาะดา้น
ภาษาศาสตร์

ศอ 242ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (3-0-6) ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั 

ศอ 251 บันเทิงคดีเบื้องต้น 3 (3-0-6)  ยกเลิก
  ศอ 201 วรรณคดีเบื้องต้น 3 (2-2-5) เพิ่มใหม่
ศอ 252 กวีนิพนธ์เบื้องต้น 3 (3-0-6)  ยกเลิก
  ศอ 202 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั/

เปลี่ยน
คําอธิบาย

รายวิชา /ย้าย
มาจากกลุ่ม
วิชาเอก
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

2.2กลุ่มวิชาเอก     
 

60   
หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน   

  2.2.1 ทักษะภาษา 24 หน่วย
กิต 

 

ศอ 112 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษในนานาบริบท 

3 (2-2-5) ศอ 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ในนานาบริบท 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส /
เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา

ศอ 213  การนําเสนอ งานและ
อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) ศอ 211 การนําเสนองานและ
อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส /
เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา

ศอ 232 การเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับย่อหน้า 

3 (2-2-5)  ยกเลิก

ศอ 261 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)  เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา /ย้าย
ไปกลุ่มวิชา

แกน 
ศอ 322 การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิพากษ์ 

3 (2-2-5) ศอ 313การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิพากษ์ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยน

คําอธิบาย
รายวิชา

ศอ 333 การเขียนความเรียง
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) ศอ 113 การเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษข้ันต้น 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา

  ศอ 311 การพูดในท่ีชุมชน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ
  ศอ 312การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษข้ันสูง 
3(2-2-5) เพ่ิมใหม่
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

ศอ 343 ภาษาในบริบท 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
ย้ายไปกลุม่วิชา
เฉพาะดา้น
ภาษาศาสตร์

ศอ 344 นานาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)  เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยนแปลง
จํานวนหน่วย
กิต/ย้ายไปกลุม่
วิชาเฉพาะด้าน
ภาษาศาสตร์

ศอ 353 บทละครภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)  เปลี่ยนช่ือ/
เปลี่ยนรหสัวิชา 
/ ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้าน
ด้านวรรณคดี

  ศอ 411 การอ่านและเขียนรายงาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5) เพิ่มใหม่

ศอ 362 การแปลเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั/ 
ย้ายไปกลุม่วิชา
เฉพาะดา้นการ

แปล 
ศอ 371 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
โรงแรมและการบริการ 

3 (2-2-5) ยกเลิก

  2.2.2 ภาษาศาสตร์ 15 
หน่วยกิต 

 

  ศอ 221 เสียงและระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหสั/
ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาแกน
  ศอ 222 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) เพิ่มใหม่

  ศอ 321ภาษาในบริบท 3(2-2- 5(  เปลี่ยนรหสั /
ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาเอก
  ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /

เปลี่ยนแปลง
จํานวนหน่วย
กิต/ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ 

ศอ 372 ภาษาองักฤษเพ่ือ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

3 (2-2-5)  ยกเลิก

ศอ 373 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 

3 (2-2-5)  เปลี่ยนช่ือ/
เปลี่ยนรหสั
วิชา/ย้ายไป
กลุ่มวิชา

ภาษาองักฤษ
ศอ 445 ภาษาและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3 (2-2-5) ศอ 422ภาษาและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยนแปลง
จํานวนหน่วย
กิต/ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก

  2.2.3 วรรณคดี 12 หน่วย
กิต

 

  ศอ 231 บันเทิงคดีอังกฤษและอเมรกิัน 3 (2-2-5) เพิ่มใหม่
  ศอ 331 บทละครอังกฤษและอเมรกินั 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั

วิชา/เปลี่ยน
ช่ือ/ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก

  ศอ 332 กวีนิพนธส์มัยใหม่ 3 (2-2-5) เพิ่มใหม่

  ศอ 431 วรรณคดรี่วมสมัย 3 (2-2-5) เพิ่มใหม่

  2.2.4 การแปล 9 หน่วย
กิต

 

  ศอ 241 การแปลเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั / 
ย้ายมาจากกลุ่ม

วิชาเอก
  ศอ 341 การแปลผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั / 

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชา

ภาษาองักฤษ
  ศอ 342 การแปลเพ่ือเพื่อธุรกิจและ

เอกสารราชการ
3 (2-2-5) เพิ่มใหม่

ศอ 474 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
บิน 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั
วิชา/ ย้ายไป
กลุ่มวิชา

ภาษาองักฤษ
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

ศอ 475 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารมวลชน 

3 (2-2-5)  เปลี่ยนรหัส / 
ย้ายไปกลุ่ม

วิชา
ภาษาอังกฤษ

ศอ 476 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ประกอบอาชีพ 

3 (2-2-5)  ยกเลิก

ศป 497 สหกิจศึกษา   หรือ 9  
(ปฏิบัติไม่น้อย

กว่า  
16 ห์สัปดา(  

ศป 497 สหกิจศึกษา   หรือ 6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย
กว่า 16 
สัปดาห์) 

ปรับจํานวน
หน่วยกิต 

ศป 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 9  
(ปฏิบัติไม่น้อย

กว่า  
16 สัปดาห์(  

ศป 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย
กว่า 16 
สัปดาห์) 

ปรับจํานวน
หน่วยกิต 

ศป 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

9  
(ปฏิบัติไม่น้อย

กว่า  
16 สัปดาห์(  

ศป 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย
กว่า 16 
สัปดาห์) 

ปรับจํานวน
หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15  
หน่วยกิต 

2.4 วิชาเลือกภาษา   

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่ม
เดียวได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาจีน 

และกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

1) บังคับเลือกเรียน 2 รายวิชา 6 
หน่วยกิต 

 

  ศอ 353 ภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่

  ศอ 354 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
บิน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชาเอก

  ศอ 452 การวิเคราะห์วาทกรรมใน
การสื่อสาร

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่

  ศอ 454 หลักการเรียนการสอนภาษา 3 (2-2-5) เพ่ิมใหม่
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

  2) กลุ่มวิชาภาษา   
  กลุ่มวิชาเลือกภาษาแบ่งออกเป็น 3

กลุ่มวิชาโดยให้นักศึกษาเลือกเรียน 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว 
ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชา
ภาษาจีน และกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 15 
หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วย
กิต

 

  ศอ 251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสันทนา
การ

3 (2-2-5) เพ่ิมใหม่

ศอ 201 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

3 (2-2-5) ศอ 252 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

  ศอ 351 สนทนาภาษาอังกฤษใน
อุตสาหกรรมบริการ

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่

  ศอ 352 การเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับสื่อดิจิทัล

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่

  ศอ 355 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารมวลชน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ 
ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอก

  ศอ 356 การศึกษาเปรียบต่าง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

3 (2-2-5) เพ่ิมใหม่

  ศอ 357 ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น 3 (2-2-5) เพ่ิมใหม่
  ศอ 451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ/

เปลี่ยนรหัส
วิชา/ย้ายมา
จากกลุ่ม
วิชาเอก

  ศอ 453 ภาษาอังกฤษเพื่อการระหว่าง
ประเทศ

3(2-2-5) เพ่ิมใหม่

ศอ 241 การพูดในท่ีชุมชน 3 (2-2-5)  เปลี่ยนรหัส/
ย้ายไปวิชา
เฉพาะด้าน
ทักษะภาษา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ

ศอ 302 ภาษาอังกฤษผ่านบทละคร 3 (2-2-5)  ยกเลิก
ศอ 363 การแปลผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)  เปลี่ยนรหัส / 

ย้ายไปกลุ่ม
เฉพาะการ

แปล 
ศอ 403 เสวนาหัวข้อคัดสรร
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5)  ยกเลิก

1.2 กลุ่มวิชาภาษาจีน       15 
หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน      12 
หน่วยกิต 

 

ศป 160 ภาษาจีนข้ันต้น 1 3 (2-2-5) ศป 160 ภาษาจีนข้ันต้น 1 3(2-2-5) คงเดิม
ศป 161 ภาษาจีนข้ันต้น 2 3 (2-2-5) ศป 161 ภาษาจีนข้ันต้น 2 3(2-2-5) คงเดิม
ศป 235 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนา
และการสื่อสาร 1                        

3 (2-2-5) ศป 235 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและ
การสื่อสาร 1                         

3(2-2-5) คงเดิม

ศป 236 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนา
และการสื่อสาร 2  

3 (2-2-5) ศป 236 ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและ
การสื่อสาร 2

3(2-2-5) คงเดิม

ศป 237 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 
1 

3 (2-2-5) ยกเลิก

ศป 239 ภาษาจีนธุรกิจ      3 (2-2-5) ยกเลิก
1. 3 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น    15 

หน่วยกิต 
2.3) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 12 

หน่วยกิต 
 

ศป 150 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1        3 (2-2-5) ศป 150 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1           3(2-2-5) คงเดิม
ศป 151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3 (2-2-5) ศป 151 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5) คงเดิม
ศป230 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนา
และการสื่อสาร 1 

3 (2-2-5) ศป230 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนา
และการสื่อสาร 1

3(2-2-5) คงเดิม

ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนา
และการสื่อสาร 2 

3 (2-2-5) ศป231 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนา
และการสื่อสาร 2

3(2-2-5) คงเดิม

ศป 232 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 1 

3 (2-2-5) 3(2-2-5) ยกเลิก

ศป  234 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3 (2-2-5) 3(2-2-5) ยกเลิก
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เอกสารแนบ 3 
สาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงจาก 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไข ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 
6 ตุลาคม 2562 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรบัปรุงแก้ไข 

ตามท่ี สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน น้ัน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1 การปรับปรุงช่ือหลักสูตร  คงเดิม 
 
 5.2 ปรับปรุงช่ือปริญญา  คงเดิม 
 

5.3 ในการปรบัปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังน้ีคือ 
1) เปลี่ยนรหัสรายวิชาภาษาไทย ของหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

2) เพ่ิมใหม่รายวิชา ในแต่ละหมวด 

3) ยกเลิกรายวิชา ในแต่ละหมวด 
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- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังน้ีเปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนช่ือรายวิชา และ/หรือ 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และ/หรือ แก้ไขจํานวนหน่วยกิต และ/หรือ แก้ไขจํานวนช่ัวโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/

หรือเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน  

1) เพิ่มรายวิชาใหม่ จํานวน  18 รายวิชา ดังนี ้
ท่ี รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
1 ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1 3(2-2-5) หน้า16 ในเล่มหลักสูตร
2 ศอ 201 วรรณคดีเบื้องต้น 3 (2-2-5) หน้า 17 ในเล่มหลักสูตร
3 ศอ 112 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) หน้า 18 ในเล่มหลักสูตร
4 ศอ 312การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(2-2-5) หน้า 18 ในเล่มหลักสูตร
5 ศอ 411 การอ่านและเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) หน้า 18 ในเล่มหลักสูตร
6 ศอ 231 บันเทิงคดีอังกฤษและอเมริกัน 3 (2-2-5) หน้า 19 ในเล่มหลักสูตร
7 ศอ 332 กวีนิพนธ์สมัยใหม่ 3 (2-2-5) หน้า 19 ในเล่มหลักสูตร
8 ศอ 431 วรรณคดีร่วมสมัย 3 (2-2-5) หน้า 19 ในเล่มหลักสูตร
9 ศอ 342 การแปลเพื่อธุรกิจและเอกสารราชการ 3(2-2-5) หน้า 19 ในเล่มหลักสูตร

10 ศอ 353 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 3(2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
11 ศอ 452 การวิเคราะห์วาทกรรมในการสื่อสาร 3(2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
12 ศอ 454 หลักการเรียนการสอนภาษา 3 (2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
13 ศอ 251 ภาษาอังกฤษเพื่อการสันทนาการ 3(2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
14 ศอ 351 สนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
15 ศอ 352 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
16 ศอ 356 การศึกษาเปรียบต่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3 (2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
17 ศอ 357 ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น 3 (2-2-5) หน้า 20 ในเล่มหลักสูตร
18 ศอ 453 ภาษาอังกฤษเพื่อการระหว่างประเทศ 3 (2-2-5) หน้า 24 ในเล่มหลักสูตร

 

2) ยกเลิกรายวิชา จํานวน13รายวิชา ดังนี ้
ที่ รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1 ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
2 ศอ 251 บันเทิงคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
3 ศอ 252 กวีนิพนธ์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
4 ศอ 232 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า 3(2-2-5) 
5 ศอ 371 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการบริการ 3(2-2-5) 
6 ศอ 372 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
7 ศอ 476 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมประกอบอาชีพ 3(2-2-5) 
8 ศอ 302 ภาษาอังกฤษผ่านบทละคร 3(2-2-5) 
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ที่ รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
9 ศอ 403 เสวนาหัวข้อคัดสรรภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
10 ศป 235 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1 3(2-2-5) 
11 ศป 239 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 
12 ศป 232 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว 1 3(2-2-5) 
13 ศป 234 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(2-2-5) 

 

3) เปลีย่นแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้  
เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนช่ือรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และ/

หรือ แก้ไขจํานวนหน่วยกิต และ/หรือ แก้ไขจํานวนช่ัวโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/หรือเปลี่ยนวิชา
บังคับก่อน  

เปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชา จํานวน 24รายวิชา ดังนี้ 
ท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) หมายเหตุ
1 ศอ 111 การฟังและพูด 

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
3 (2-2-5) ศอ 102การฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /

เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

2 ศอ 121 การอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

3 ศอ131  การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา 

4 ศอ 241 เสียงและระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) ศอ 221 เสียงและระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหสั/ย้าย
หมวดวิชา 

5 ศอ 242 ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

3 (3-0-6) ศอ 203 ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั

6 ศอ 112 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษในนานาบริบท 

3 (2-2-5) ศอ 111 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษในนานาบริบท 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส/เพ่ิม
รายวิชาบังคับ
ก่อน/เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

7 ศอ 213 การนําเสนอ งานและ
อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) ศอ 211 การนําเสนองานและ
อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส /
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 
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ท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) หมายเหตุ
8 ศอ 261 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5) ศอ 202 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั/

เปลี่ยนคําอธบิาย
รายวิชา /ย้าย
หมวดวิชา 

9 ศอ 322 การอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิพากษ์ 

3 (2-2-5) ศอ 313การอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิพากษ์ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/เพ่ิม
รายวิชาบังคับ
ก่อน/เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา 

10 ศอ 333 การเขียนความเรียง
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) ศอ 113 การเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษข้ันต้น

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/
ปลี่ยนชื่อรายวิชา

11 ศอ 343 ภาษาในบริบท 3 (2-2-5) ศอ 321ภาษาในบริบท 3(2-2-5) เปลี่ยนรหสั/เพ่ิม
รายวิชาบังคับ
ก่อน/ย้ายหมวด
วิชา 

12 ศอ 344 นานาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยนแปลง
จํานวนหน่วยกติ/
เพ่ิมรายวิชา
บังคับก่อน/ย้าย
หมวดวิชา 

13 ศอ 353 บทละครภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) ศอ 331 บทละครอังกฤษและ
อเมริกัน 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสัวิชา/
เพ่ิมรายวิชา
บังคับก่อน/
เปลี่ยนช่ือ/ย้าย
หมวดวิชา 

14 ศอ 362 การแปลเพื่อการ
สื่อสาร 

3 (2-2-5) ศอ 241 การแปลเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั/ ย้าย
หมวดวิชา 

15 ศอ 373 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

3 (2-2-5) ศอ 451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ/
เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/ย้าย
หมวดวิชา

16 ศอ 445 ภาษาและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3 (2-2-5) ศอ 422ภาษาและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั /
เปลี่ยนแปลง
จํานวนหน่วยกติ/
ย้ายหมวดวิชา
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ท่ี รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) หมายเหตุ
17 ศอ 474 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

การบิน 
3 (2-2-5) ศอ 354 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

การบิน
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/

ย้ายหมวดวิชา
18 ศอ 475 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารมวลชน 
3 (2-2-5) ศอ 355 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารมวลชน
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ย้าย

หมวดวิชา
19 ศป 497 สหกิจศึกษา   หรือ 9 (ปฏิบัติ

ไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์)

ศป 497 สหกิจศึกษา   หรือ 6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย
กว่า 16 
สัปดาห์) 

ปรับจํานวน
หน่วยกิต 

20 ศป 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 9 (ปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์)

ศป 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ 6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย
กว่า 16 
สัปดาห์) 

ปรับจํานวน
หน่วยกิต 

21 ศป 499 การศึกษา หรือ 
ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

9 (ปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์) 
 

ศป 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน 
หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 

6 (ปฏิบัติ
ไม่น้อย
กว่า 16 
สัปดาห์) 

ปรับจํานวน
หน่วยกิต 

22 ศอ 201 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

3 (2-2-5) ศอ 252 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

23 ศอ 214 การพูดในท่ีชุมชน 3 (2-2-5) ศอ 311 การพูดในท่ีชุมชน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ย้าย
หมวดวิชา 

24 ศอ 363 การแปลผลงาน
สร้างสรรค ์

3 (2-2-5) ศอ 341 การแปลผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) เปลี่ยนรหสั / ย้าย
หมวดวิชา 
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โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี ้
 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
1 ศอ 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5) ศอ 101การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 3 (2-2-5)

 EN 111 Basic English Listening and Speaking EN 101 Basic English Listening and Speaking 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

 
 
Listening and speaking skills in everyday life. 

 

การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การฟังเพ่ือข้อมูล
เฉพาะเจาะจง การฟังเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน การพูด
ส้ันๆ การพูดโต้ตอบเก่ียวกับหัวข้อในชีวิตประจําวัน คําศัพท์ 
สํานวน ภาษาอังกฤษท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน 

Listening for main idea; listening for specific 
details; listening about general topics in everyday 
life; giving a short talk about; talking and conversing 
about general topic in everyday life; vocabulary; 
Idioms; expression in everyday life. 

 
 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
2 ศอ 121 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5) ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5)

 EN 111 Basic English Listening and Speaking EN 102 Basic English Reading

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 

 กลวิธีการอ่าน  การฝึกทักษะในการอ่านตัวบท
ภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท 

 
 
Reading strategies; skill practices in various 

kinds of English texts. 
 

กลวิธีการอ่าน เช่น เข้าใจเร่ืองและใจความสําคัญ 
การเดาศัพท์จากบริบท คําเชื่อม คําอุปสรรค พัฒนาคําศัพท์
และสํานวน การอนุมาน การอ่านเพ่ือความเข้าใจและตอบ
คําถาม 

Reading strategies e.g. understanding topic 
and main idea, guessing word meaning from 
context clues and transitional devices; 
understanding affixes; develop vocabulary and 
expression; making inference; reading for 
comprehension.  
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
3 ศอ 131 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5) ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5)

 EN 131 Basic English Writing EN 103 Basic English Writing

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 

 ไวยากรณ์เพ่ือการเขียน รูปแบบประโยค การฝึกเขียน
ประโยคภาษาอังกฤษ  

Grammar for writing; types of sentences; 
practice of English sentences writing. 

ไวยากรณ์เพ่ือการเขียน รูปแบบประโยค การเขียน
ภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า 

Grammar for writing; types of sentences; 
paragraph writing. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

4 ศอ 241 เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) ศอ 22 1เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

 EN 241 English Sounds and Sound System EN 221 English Sounds and Sound System 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 

 กลไกการผลิตเสียงในภาษาอังกฤษ การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของระบบเสียงภาษาอังกฤษ การ
ถอดเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียง
หนักของคําและทํานองเสียง  

The production of speech sounds; English 
sounds and pronunciation; components of the 
sound system of English; the transcription of 
English sounds; English phonemes; word stress; 
intonation.  

กลไกการผลิตเสียงในภาษาอังกฤษ การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของระบบเสียงภาษาอังกฤษ การ
ถอดเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียง
หนักของคําและทํานองเสียง 

The production of speech sounds; English 
sounds and pronunciation; components of the 
sound system of English; the transcription of 
English sounds; English phonemes; word stress; 
intonation. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

5 ศอ 242 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
 EN 242 Introduction to English Linguistics EN 203 Introduction to English Linguistics 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
ได้แก่สัทศาสตร์ วิทยาหน่วยคํา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ สัมพันธสาร และศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับภาษาศาสตร์ 

Basic knowledge of English linguistics which 
includes phonetics, phonology, morphology, 
syntax, semantics, pragmatics, and discourse; other 
fields within linguistics. 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
ได้แก่สัทศาสตร์ วิทยาหน่วยคํา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ สัมพันธสาร และศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับภาษาศาสตร์ 

Basic knowledge of English linguistics which 
includes phonetics, phonology, morphology, 
syntax, semantics, pragmatics, and discourse; other 
fields within linguistics. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
6 ศอ 112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษใน

นานาบริบท 
3 (2-2-5) ศอ 111 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานา

บริบท 
3 (2-2-5)

 EN 112 English Listening and Speaking in Different 
Contexts 

EN 111 English Listening and Speaking in Different 
Contexts 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None. 

 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
Prerequisite : EN 101 BasicEnglish Listening and 
Speaking 

 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การโต้ตอบในบทสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 
 
 
Practice of listening, speaking, conversing in 

different situations 

การฟังข้อความหลากหลายบริบทที่ยาวขึ้น การฟัง
เพ่ือจับประเด็นสําคัญเก่ียวกับบริบทการสนทนา การพูด
โต้ตอบในบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดแสดงความ
คิดเห็น การพูดฉับพลัน คําศัพท์ สํานวน ภาษาอังกฤษท่ีใช้
บ่อยในบริบทต่างๆ 

Listening for longer texts in different 
contexts; listening for specific details in a 
conversation; speaking and conversing in various 
situations and contexts; expressing opinions; 
impromptu speech; vocabulary; idioms; expressions 
in everyday life and various situations. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

7 ศอ 213 การนําเสนองานและอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) ศอ 211 การนําเสนองานและอภิปรายเป็น
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5)

 EN 213 Presentation and Discussion in English EN 211 Presentation and Discussion in English 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 

 แนวทาง เทคนิค และสํานวนภาษา การนําเสนองานและการ
อภิปรายเก่ียวกับหัวข้อคัดสรร 

 
 
 
 
Approaches, techniques, and expressions for 

presentation and discussion on selected topics. 
 

เคร่ืองมือทางภาษาสําหรับการนําเสนอและอภิปราย
เป็นภาษาอังกฤษ กลวิธีการส่ือสารเช่น โครงสร้างและวิธีการ
เปล่ียนหัวข้อพูดสําหรับการนําเสนอเชิงวิชาการและอภิปราย
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้น้ําเสียง การหยุด 
การใช้ท่วงทํานองเสียง การใช้ส่ือการนําเสนอ การตอบ
คําถาม การใช้อวัจนภาษา 

Key linguistic devices for academic 
presentation and formal and informal discussion; 
strategies for effective communication e.g. 
structure and signpost; effective use of voice e.g. 
pacing, pausing, intonation; using visual aids; 
managing questions; using non-verbal 
communication.  
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
8 ศอ 261 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5) ศอ 202 การแปลเบื้องต้น 3 (2-2-5)

 EN 261 Basic Translation EN 202 Basic Translation

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 

 การ ฝึ ก แป ล เพ่ื อ ถ่ ายท อดค วามห ม ายจ าก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างและลักษณะทาง
ไวยากรณ์กับการถ่ายทอดความหมายในระดับ วลี ประโยค 
ย่อหน้า และตัวบทส้ัน ๆ 

Practice of English - Thai and Thai - English 
translation; the relationships of their grammatical 
features and structures at the levels of phrases, 
sentences, paragraphs, and short texts. 

การฝึกแปลเพ่ือถ่ายทอดความหมายของตัวบท
ประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและลักษณะทางไวยากรณ์กับการถ่ายทอด
ความหมายในระดับ วลี ประโยค ย่อหน้า และตัวบทส้ันๆ 

Practice of English - Thai and Thai - English 
translation of informative texts; the relationships of 
their grammatical features and structures at the 
levels of phrases, sentences, paragraphs, and short 
texts. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

9 ศอ 322 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 3 (2-2-5) ศอ 313 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 3 (2-2-5)

 EN 322 Critical Reading in English EN 313 Critical Reading in English 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Prerequisite : EN 102 Basic English Reading 

 การอ่านเชิงวิพากษ์ตัวบทภาษาอังกฤษหลากหลาย
ประเภท อาทิ นวนิยาย เร่ืองส้ัน และสารคดีทําความเข้าใจ 
ตีความ และวิพากษ์งานเขียน 

Critical reading of various kinds of English 
texts such as fiction, non-fiction, documentary; 
interpret and criticize various kinds of written texts. 

การอ่านเชิงวิพากษ์ตัวบทภาษาอังกฤษหลากหลาย
ประเภท เช่น นวนิยาย เร่ืองส้ัน สารคดี บทความเชิงวิชาการ 
เพ่ือวิพากย์ ตีความ และประเมิน  

Critical reading of various kinds of English 
texts such as fiction, non-fiction, documentary; 
academic articles to criticize, interpret and 
evaluate various kinds of texts. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

10 ศอ 333 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) ศอ 113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ขั้นต้น 

3 (2-2-5)

 EN 333 English Essay Writing              EN 113 English Essay Writing

 วิชาบังคับก่อน : ศอ 232 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อ
หน้า 
Prerequisite : EN 232 English Paragraph Writing 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 
Prerequisite : EN 103 Basic English Writing 

 องค์ประกอบ โครงสร้างและกลวิธีการเขียนเรียงความ การ
ฝึกเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ  

Components, structures and writing 
strategies at an essay level; practice of English 
essay writing. 

องค์ ป ระกอบ  โค รงส ร้างและกล วิธี ก าร เขี ยน
เรียงความ การฝึกเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ  

Components, structures and writing 
strategies at an essay level; practice of English 
essay writing. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
11 ศอ 343 ภาษาในบริบท 3 (2-2-5) ศอ 321 ภาษาในบริบท 3 (2-2-5)

 EN 343 Language in Context EN 321 Language in Context

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Prerequisite : EN 203 Introduction to English 
Linguistics

 การวิเคราะห์การใช้ภาษาในบริบททางสังคมผ่านคํา 
ไวยากรณ์ ประกอบขึ้นเป็นตัวบทในการส่ือสารประเภทต่าง 
ๆ ทั้งการพูดและการเขียน 

Analysis of language use in social contexts 
through the choices of words and grammar 
inspoken and written texts. 

การวิเคราะห์การใช้ภาษาในบริบททางสังคมผ่านคํา 
ไวยากรณ์ ประกอบขึ้นเป็นตัวบทในการส่ือสารประเภทต่าง 
ๆ ทั้งการพูดและการเขียน 

Analysis of language use in social contexts 
through the choices of words and grammar 
inspoken and written texts. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

12 ศอ 344 นานาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) ศอ 421 นานาภาษาอังกฤษโลก 3 (2-2-5)

 EN 344 World Englishes EN 421 World Englishes

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Prerequisite : EN 203 Introduction to English 
Linguistics 

 การศึกษาเปรียบเทียบนานาภาษาอังกฤษในระดับ
เสียง คําศัพท์ และประโยค รวมท้ังบทบาทและสถานะของ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาระดับสากล 

A comparative study of World Englishes 
focusing on phonological, lexical, and syntactic 
levels; emerging roles and status of English as a 
global language. 

การศึกษาเปรียบเทียบนานาภาษาอังกฤษโลกใน
ระดับเสียง คําศัพท์ และประโยค รวมทั้งบทบาทและสถานะ
ของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาระดับสากล 

A comparative study of World Englishes 
focusing on phonological, lexical, and syntactic 
levels; emerging roles and status of English as a 
global language. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

13 ศอ 353 บทละครภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) ศอ 331 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3 (2-2-5)

 EN 353 Drama in English EN 331 English and American Drama 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 201 วรรณคดีเบือ้งต้น 
Prerequisite : EN 201 Introduction to Literature 

 ประเภทของบทละคร องค์ประกอบของบทละคร
ขนบทางการละคร 

 
Types of drama; elements of drama; 

dramatic conventions. 
 

ศึกษา วิเคราะห์และตีความ องค์ประกอบรูปแบบ 
และเทคนิคทางวรรณกรรมของบทละคร รวมถึงอธิบายแก่น
เร่ืองในแง่ของวัฒนธรรมและประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ของ
บทละครอังกฤษและอเมริกันที่คัดสรร 

Studying, analyzing and interpreting the 
literary elements, forms and techniques of drama 
and explaining themes in terms of cultures and 
social issues of selected British and American 
drama.
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
14 ศอ 362 การแปลเพ่ือการส่ือสาร 3 (2-2-5) ศอ 241 การแปลเพ่ือการส่ือสาร 3 (2-2-5)

 EN 362 Translation for Communication EN 241 Translation for Communication 
 วิชาบังคับก่อน : ศอ 261 การแปลเบื้องต้น

Prerequisite : EN 261 Basic Translation 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 202 การแปลเบื้องต้น 
Prerequisite : EN 202 Basic Translation 

 หลักการแปล การฝึกแปลตัวบทชนิดต่าง ๆ จาก
ภาษ าอั งกฤษ เป็ นภาษ าไทยและจากภาษาไทย เป็ น
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดบทแปลท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 

Practice of translation of different text 
types from English to Thai and Thai to English to 
produce effective translation works. 

 

หลักการแปล การฝึกแปลตัวบทชนิดต่าง ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดบทแปลที่มีประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร 

Practice of translation of different text types 
from English to Thai and Thai to English to produce 
effective translation works. 

 
 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
15 ศอ 373 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทาง

ธุรกิจ 
3 (2-2-5) ศอ 451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (2-2-5)

 EN 373 English for Business Communication EN 451 Business English

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในธุรกิจการ
ติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ การนําเสนอ การเจรจาต่อรองและ
การประชุม  

 
English vocabulary and expressions used in 

business; job presentation; negotiation and 
meeting. 

ภาษาอังกฤษและทักษะการส่ือสารสําหรับกิจกรรม
ทางธุรกิจ คําศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ การเขียนอีเมล 
จดหมาย รวมท้ัง ฝึกฝนการนําเสนอ การจัดประชุม การ
ต่อรองเจรจาทางธุรกิจ และการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบต่างๆ 

English language and communication skills 
for business activities; business vocabulary; writing 
professional emails and letters including practice of 
business presentations, meetings, negotiations and 
social interactions. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
16 ศอ 445 ภาษาและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3 (2-2-5) ศอ 422 ภาษาและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3 (2-2-5)

 EN 445 Language and Cross-Cultural 
Communication 

EN 422 Language and Cross-Cultural 
Communication

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 203 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Pre-requisite :  EN 203 Introduction to English 
Linguistics

 มโนทัศน์และทฤษฎีการส่ือสาร มโนทัศน์เก่ียวกับ
วัฒนธรรม  วัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมอ่ืน  ๆ  
ผลกระทบของวัฒนธรรมท่ีมีต่อการส่ือสาร แบบแผนทางวัจ
นะและอวัจนะภาษาในบริบทข้ามวัฒนธรรม ภาษาและการ
ส่ือสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์พหุวัฒนธรรม              

Communication concepts and theories; 
concepts on culture and its relation to ethnicity 
and identity; the effects of culture on 
communication; verbal and non-verbal patterns in 
cross-cultural contexts; Cross-Cultural 
Communication in multicultural situations under 
the context of globalization. 

มโนทัศน์และทฤษฎีการส่ือสาร มโนทัศน์เก่ียวกับ
วัฒนธรรม  วัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมอ่ืน  ๆ  
ผลกระทบของวัฒนธรรมท่ีมีต่อการส่ือสาร แบบแผนทางวัจ
นะและอวัจนะภาษาในบริบทข้ามวัฒนธรรม ภาษาและการ
ส่ือสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์พหุวัฒนธรรม              

Communication concepts and theories; 
concepts on culture and its relation to ethnicity 
and identity; the effects of culture on 
communication; verbal and non-verbal patterns in 
cross-cultural contexts; Cross-Cultural 
Communication in multicultural situations under 
the context of globalization.

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

17 ศอ 474 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3 (2-2-5) ศอ 354 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3 (2-2-5)

 EN 474 English for Airline Business EN 354 English for Airline Business 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 คําศัพท์ สํานวน และทักษะการสื่อสารที่จําเป็นต่อ
การบริการภาคพ้ืนและการบริการบนเคร่ืองบิน 

Vocabulary, expressions, and communicative 
skills essential for ground and in-flight services. 

คําศัพท์ สํานวน และทักษะการสื่อสารที่จําเป็นต่อ
การบริการภาคพ้ืนและการบริการบนเคร่ืองบิน 

Vocabulary, expressions, and communicative 
skills essential for ground and in-flight services. 

 
 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
18 ศอ  475 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารมวลชน 
3 (2-2-5) ศอ 355 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน 3 (2-2-5)

 EN 475 English for Mass Communication                   EN 355 English for Mass Communication 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 ทั กษะการใช้ภ าษาอังกฤษ เพ่ื อการส่ือสารที่ มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมสําหรับงานส่ือสารมวลชน 

English skills to product the effective 
communication in mass media. 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมสําหรับงานส่ือสารมวลชน 

English skills to produce the effective 
communication in mass media. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
19 ศป 497 สหกิจศึกษา 9 (ปฏิบัติไม่

น้อยกว่า  
16 สัปดาห์) 

ศป 497 สหกิจศึกษา 6(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า  

16 สัปดาห์) 
 EN 497 Co-operative Education EN 497 Co-operative Education 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวชิาและผ่านการ

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
Prerequisite : Approval by the Curriculum 
Committee thatthe proposed work study relates to 
the major field of study and; students are required 
to pass a minimum 30-hour preparation session. 

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวชิาและผ่านการ
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
Prerequisite : Approval by the Curriculum 
Committee thatthe proposed work study relates to 
the major field of study and; students are required 
to pass a minimum 30-hour preparation session. 

 การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการที่มีการดําเนินงานเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง 

นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อม
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนา
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ 
หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้ว 

The minimum practical work experience will 
consist of 16 weeks in a workplace in which the 
work is related to the major field of study of the 
student; students are required to pass a minimum 
30-hour preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are 
required to submit a report of their work study 
placement education and give a presentation in a 
seminar in the presence of their classmates and 
academic advisors at the end of the course. 

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการที่มีการดําเนินงานเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง 

นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อม
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนา
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ 
หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้ว 

The minimum practical work experience will 
consist of 16 weeks in a workplace in which the 
work is related to the major field of study of the 
student; students are required to pass a minimum 
30-hour preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are 
required to submit a report of their work study 
placement education and give a presentation in a 
seminar in the presence of their classmates and 
academic advisors at the end of the course. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
มคอ.2  140 

 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

20 ศอ 498 การเรียนรู้อิสระ   9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า  

16 สัปดาห์) 

ศอ 498 การเรียนรู้อิสระ  6(ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า  

16 สัปดาห์) 
 EN 498 Independent  Study EN 498 Independent  Study

 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา
Prerequisite : Approval by the Curriculum 
Committee that the proposed 
Independent Study is related to the 
student's major field of study. 

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee 
that the proposed Independent Study is related to the 
student's major field of study. 

 การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงาน วิชาชีพ  ใน
สาขาวิชาที่ เก่ียวข้อง อาจมีการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได้
ตามความเหมาะสมภายใต้ การกํากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาการเรียนรู้อิสระนักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครง
ร่าง การเรียนรู้อิสระ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอ
ผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

A research study or a professional 
development project in the student’s major field 
of study under supervision of an academic advisor; 
training in research methodology or project 
consultation is required to meet academic 
requirements; students are required to develop a 
research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper 
describing their research or project and give a 
presentation by the end of the semester in which 
the training is undertaken. 

การวิ จัยห รือศึกษาหรือทํ าโครงงาน วิชาชีพ  ใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง อาจมีการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพได้
ตามความเหมาะสมภายใต้ การกํากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาการเรียนรู้อิสระนักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครง
ร่าง การเรียนรู้อิสระ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอ
ผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

A research study or a professional 
development project in the student’ s major field 
of study under supervision of an academic advisor; 
training in research methodology or project 
consultation is required to meet academic 
requirements; students are required to develop a 
research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper 
describing their research or project and give a 
presentation by the end of the semester in which 
the training is undertaken. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

21 ศอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

9 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า  16 

สัปดาห์) 

ศอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

6 (ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า  

16 สัปดาห์) 
 EN 499 Overseas Study, Training or Internship EN 499 Overseas Study, Training or Internship 
 วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 

Prerequisite : Approval by the University that the 
proposed Overseas Study, Training or Internship is 
related to the student's major field of study. 

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee 
that the proposed Independent Study is related to the 
student's major field of study. 

 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษาต้องเขียนโครงการศึกษา ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอนอยู่
ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ
ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

Overseas study, training or internship in an 
area related to the student's major field of study; 
students are required to develop a study project 
proposal prior to undertaking the training, remain 
under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training 
and give a presentation by the end of the semester 
in which the training is undertaken. 

การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษาต้องเขียนโครงการศึกษา ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์  และนําเสนอผลงาน  โดยทุกขั้นตอน
อยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือ
ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

Overseas study, training or internship in an 
area related to the student's major field of study; 
students are required to develop a study project 
proposal prior to undertaking the training, remain 
under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training 
and give a presentation by the end of the semester 
in which the training is undertaken. 

 

วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
22 ศอ 201 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
3 (2-2-5) ศอ 252 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
3 (2-2-5)

 EN 201 English Reading and Writing for Specific 
Purposes 

EN 252 English Reading and Writing for Specific 
Purposes 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

 โครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้ภาษา เทคนิคและ
กลวิธีในการอ่านและการเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ ฝึกอ่าน
และเขียนเฉพาะด้านเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในสาขา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

Grammatical structure and language use; 
techniques and strategies in reading and writing for 
specific purposes; practice of reading and writing 
on current affairs in Sciences, Applied Sciences, 
Technology, Social Sciences and Humanities. 

โครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้ภาษา เทคนิคและ
กลวิธีในการอ่านและการเขียนเพ่ือ จุดประสงค์เฉพาะ ฝึก
อ่านและเขียนเฉพาะด้านเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในสาขา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์  

Grammatical structure and language use; 
techniques and strategies in reading and writing for 
specific purposes; practice of reading and writing 
on current affairs in Sciences, Applied Sciences, 
Technology, Social Sciences and Humanities. 
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วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 
23 ศอ 214 การพูดในท่ีชุมชน 3 (2-2-5) ศอ 311 การพูดในที่ชุมชน 3 (2-2-5)

 EN 214 Public Speaking EN 311 Public Speaking

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None 

วิชาบังคับก่อน : ศอ 202 การแปลเบื้องต้น 
Prerequisite : EN 202 Basic Translation 

 อภิปรายหัวข้อที่สนใจ การพูดและนําเสนอในที่ชุมชน
Discussing and presenting interested topics in 

public. 

อภิปรายหัวข้อที่สนใจ การพูดและนําเสนอในที่ชุมชน 
Discussing and presenting interested topics in 

public. 

 
วิชาที่ รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ใหม่) 

24 ศอ 363 การแปลผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) ศอ 341 การแปลผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)

 EN 363 Translation of Creative Works EN 341Translation of Creative Works 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None 
วิชาบังคับก่อน : ศอ 202 การแปลเบื้องต้น 
Prerequisite : EN 202 Basic Translation 

 การแปลผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ โดยฝึก
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

English-Thai and Thai-English translation of 
creative works in various genres. 

การแปลผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ โดยฝึกแปล
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

English-Thai and Thai-English translation of 
creative works in various genres.  
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เอกสารแนบ 4 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

1) ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายธาตรี รอดชํานาญ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thatree Rodchumnan 
ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสนัทราย 

   จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์:(053) 875200-7  โทรสาร : (053) 875208 
E-mail Address : thatree@mju.ac.th 

 
2) ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. 

 
Development 
Education 

Central Luzon State 
University, Philippines 

2548 

M.A. 
 

Teaching English 
 

University of Northern 
Philippines, Philippines 

2532 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2526 
 
3) สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

การแปล 
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4.ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ.   ตําแหน่ง 
 2537 – ปัจจบัุน อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปี 

ย้อนหลงั) 
- 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

- 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

-  

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Thatree Rodchumnan. (2013). A relationship between word recognition ability 

and socio-economic variables of second year college students, Faculty of 
Agricultural products, Maejo University.International Conference on 
Developing Real-Life Experiences:Learning Innovation for ASEAN. 
(DRLE2013) 3 may 2013, (pp.30-1).King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang, Bankok. Thailand. 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
1) ตําราภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ 

2) ตําราภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาสตัวศาสตร์ 

3) ตําราภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

4) ตําราภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาสง่เสริมการเกษตร 

5) ตําราภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ 

บทความ (วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกลา้ลาดกระบัง) 
1) พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 
2) การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางดาราณี  ชุมทอง 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms.Daranee Choomthong 
ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

   จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท ์: (053) 875200-7  โทรสาร : (053) 875208 
E-mail Address: daranie@yahoo.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ.ศ. 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ 2550 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

 
3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

-  
4.ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ.   ตําแหน่ง 
2551 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปี 
ย้อนหลงั) 
- 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

ดาราณี ชุมทอง. (2557). การสํารวจแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้. งบประมาณอุดหนุนวิจัย 2557 เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์. 

ดาราณี ชุมทอง. (2558). The Study of Slang Use in Online Discussion Forums among 

Thai Stock Investors. งบประมาณอุดหนุนวิจัย 2558 เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์. 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
-  

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ดาราณี ชุมทอง. (2557). Preparing Thai Students' English for the ASEAN Economic 

Community : Some Pedagogical Implications and Trends. Learn Journal, 
7(1), 45-57. 

ดาราณี ชุมทอง และ ชุดาภัค ชัยชมพู. (2558). English Language Learning Motivation 
of Thai Undergraduate Students in the Globalized Era.วารสารสุรนารี ,9(2), 
23–45. 

ดาราณี ชุมทอง. (2560). Characteristics of Slang Terms in Online Discussion 
among Thai Stock Investors. NIDA Journal of Language and 
Communication, 22(30) January – April 2017, 81-105. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
-  

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
เอกสารประกอบการสอน 
1) รายวิชา ศท 246 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุภาพร มโนวงศ์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms.Supaporn Manowong 
ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

   จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์:(053) 875200-7  โทรสาร : (053) 875208 
E-mail Address: supapornm1@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา พ.ศ. 
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

 
3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

-  
4.ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ.   ตําแหน่ง 
2547 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ (5 ปี 
ย้อนหลงั) 
- 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
สุภาพร  มโนวงศ์. (2555). การใช้ Google Docs ในการทํางานออนไลน์แบบร่วมกันของ

นักศึกษา. งบประมาณส่วนตัว. ปี พ.ศ. 2555 

สุภาพร  มโนวงศ์. (2558). Incorporating Online Tools to Promote English Reading 

of EFL learners. งบประมาณอุดหนุนวิจัย 2558 เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์. 

สุภาพร  มโนวงศ์. (2558). Undergraduate Students’ Perceptions on Edmodo as a 

Supplementary Learning Tool in EFL Classroom. งบประมาณอุดหนุนวิจัย 

2558 เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์. 

สุ ภ า พ ร  ม โ น ว ง ศ์ .  ( 2 5 5 9 ) .  AnELF Intercultural Exchange with Web 2 .0 
Technologies: A Study of Thai-Indonesian Telecollaboration. งบประมาณ
อุดหนุนวิจัย 2559 เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์. 

 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
-  

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Manowong, S. (2016). Undergraduate Students’  Perceptions of Edmodo as a 

Supplementary Learning Tool in an EFL classroom. Silpakorn University 
Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 16(2), 137-162. 

Manowong, S. (2017). Incorporating Online Tools to Promote English Reading 
for EFL Learners: an Action Research Study. Pasaa Paritat Journal, 32,  
98-124. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

-  
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 

เอกสารประกอบการสอน 
1) รายวิชา ศท 242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
1) ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเวลิกา มามูล 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms.Welika Mamoon 
ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

   จงัหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์:(053) 875200-7  โทรสาร : (053) 875208 
E-mail Address : welikaway@gmail.com 

 
2) ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 
ศศ.ม. การแปลภาษาอังกฤษและ

ไทย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

 
3) สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

- 
4.ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ.    ตําแหน่ง 
2559 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลงั) 
 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

-  
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

เวลิกา มามูล. (2561).การปรับปรุงข้อผิดพลาดทางการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้
แบบฝึกหัดการหาข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 6 
(2) . 33-45. 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอุดมศักด์ิ ศิริทะ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Udomsak Sirita 
ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ตําแหน่ง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

   จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์:(053) 875200-7  โทรสาร : (053) 875208 
E-mail Address : udomsak_sr @mju.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 
ศศ.ม. 

 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

 
3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

- 
4.ประวัติการทํางาน 

2560 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 

อุดมศักด์ิ ศิริทะ. A Critical Discourse Analysis toward the Representation of Chinese 
Tourists in Thailand’s English –Language Newspapers. งบประมาณอุดหนุนวิจัย 2560   
เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์. 

 
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

-  
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

อุดมศักด์ิ ศิริทะ. (2561).A Critical Discourse Analysis toward the Representation of 
Chinese Tourists in Thailand’s English –Language Newspapers.วารสารศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 6 (1). 109-130. 

 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 
 
 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวชุดาภัค  ชัยชมพู 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms. Chudapak  Chaichompoo 
ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

   จงัหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์:(053) 875200-7  โทรสาร : (053) 875208 
E-mail Address : nan.chudapak@gmail.com 

 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

 
3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

-  
4.ประวัติการทํางาน 

ปี พ.ศ.    ตําแหน่ง 
5625  – ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 

- 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
- 

7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
-  
 
 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ดาราณี ชุมทอง และ ชุดาภัค ชัยชมพู. (2558). English Language Learning Motivation 

of Thai Undergraduate Students in the Globalized Era.วารสารสุรนารี  ,9(2), 
23–45. 

 
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

- 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) 

-  



 
 

 
 
มคอ.2  155 

 

 
เอกสารแนบ 5 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
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เอกสารแนบ 6 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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เอกสารแนบ 7 
รายงานสรุปการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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มคอ.2  159 
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เอกสารแนบ 8 
รายงานสรุปการวิพากษ์หลกัสูตร 
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เอกสารแนบ 9 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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