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มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชา/ วิทยาลัย/ คณะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  25490531105919 
ภาษาไทย:   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ:  BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  BACHELOR OF ARTS (ENGLISH) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (ENGLISH) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 มี โปรดระบุ       

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)       

 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 อ่ืนๆ       
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน       
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน       

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน      ประเทศ       
 - รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)       
 อ่ืนๆ (ระบุ)       

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ  2562 
  ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 
       เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  ครั้งที่ 12/2561

เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2562   

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุม 
       สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1. นักเขียน 
2. นักแปล/ล่าม 
3. บรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
4. พนักงานต้อนรับ 
5. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
6. พิธีกร 
7. เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล 
8. ครู/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก/น าเข้า 
10. มัคคุเทศก์ 
11. เจ้าของกิจการ 

  

9.    ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว

บัตรประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1. นางนงลักษณ์  
ศรีวิชัย 

357040045 
XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2537 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัพายัพ 2528 
2. นางสุรีย์วรรณ 

จันทรบูรณ ์
350990132 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. การสอน

ภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2537 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2529 
3. นางสาวออมบุญ  

บุรุษภักด ี
354990002 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2547 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัพายัพ 2545 
4. นางสาวสุรีพันธ ์ 

เทพอุด 
350010013 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2548 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 
5. นางสาวสุทธิณ ี 

พรหมกันดร 
155020003 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2558 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ประเทศไทยมีความร่วมมือทางการค้ากับประเทศในเอเชีย อเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การมีผลบังคับใช้ของสมาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งประเทศไทยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศด้วยโมเดล Thailand 4.0 ท าให้การแข่งขันและโอกาสในการติดต่อสื่อสารในทางการค้าและ
ทางธุรกิจสูงขึ้น หนึ่งในปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ คือ การสร้างและพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะด้านภาษา การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น และการรู้จัก
ปรับตัว เพ่ือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรและในสังคมได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังเป็นการสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานในสังคม ASEAN และสังคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจใน
การพัฒนาต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ 
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคข้อมูลข่าวสารมี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนทั้งโลก ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญและ
จ าเป็นของสถาบันการศึกษาที่จะสร้างบัณฑิตได้เรียนรู้เพ่ือเข้าใจความคิด ค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมโลก สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้สถาบันการศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะทางด้านเทคโนโลยี  และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเป็นผู้ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องดีงาม และเพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แก่
ผู้เรียนแล้ว ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รวมทั้ง
สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสังคมโลก รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถต่อสู้และปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โลก เหตุนี้จึงท าให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษมองเห็นความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการ
พัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคต่อไป 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
เพียงพอส าหรับการน าไปประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การแสดงออก การวิจารณ์ การสร้างสรรค์ และ
การอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักท าการวิจัยเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ บริการรับ
ใช้สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดมั่นใน “สัจจะและบริการ” อันเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย และ
ให้สนองตอบต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ รวมทั้งการสร้างมิติมุมมองที่มีความ
เป็นนานาชาติในทุกพันธกิจ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา และ
มีบางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การฝึกปฏิบัติโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในสถานการณ์จริงที่พัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้ไป
บูรณาการกับการท างานในอนาคตได้ เพ่ือให้บัณฑิตสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษและองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีท่ีประพันธ์หรือแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์
เฉพาะด้าน รวมถึงมีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ 

4. มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
ท างานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจ
บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายใน
สถานที่ท างานและสังคม 

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสตูร 
พัฒนาหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี
ที่ สกอ.ก าหนด 

- พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้อง
กับการผลิตบณัฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 และแผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาของชาติ และ
ปรัชญาของสถาบันฯ 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและบณัฑิตทีม่ีต่อ
หลักสตูร 

- ติดตามและประเมินหลักสตูร
อย่างต่อเนื่อง 

- มีคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
หลักสตูร 

- แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสตูร 

- ก ากับติดตามคณุสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

- หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการ
รับทราบจาก สกอ. 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและบณัฑติที่มี
ต่อหลักสตูร 

- เอกสารการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญและรายงานการประชุม
ตามวาระ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี้ 

ด้านการเรียนการสอน 
พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหม้ี
คุณภาพ 

- พัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- จัดการศึกษาโดยให้นักศึกษา
ได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะทาง
ภาษา ทักษะการท างาน และ
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การท างานในสถาน
ประกอบการก่อนส าเรจ็
การศึกษา  

- มีการสอดแทรกคณุธรรมและ
จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
ทันสมัย 

- มีระบบการประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยคณาจารย์
และนักศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- มีคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณา
ข้อสอบไล่และผลการศึกษา 

- รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

- รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) 

- เอกสารประกอบการเรียนการสอน
และสื่อการสอน 

- รายงานการประชุมกรรมการก ากบั
มาตรฐานวิชาการ 

- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ด้านการวิจัย 
ส่งเสริมการท าวิจยัและการผลติผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการสูส่ังคม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ท าวิจัยและผลติผล
งานทางวิชาการ 

- สนับสนุนให้คณาจารย์น าองค์
ความรู้จากงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการสู่
สังคม 

- สนับสนุนให้คณาจารย์
เผยแพร่งานวิจยัและผลงาน
วิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- แผนงานด้านการวจิัยของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย ์

- รายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่
บูรณาการงานวิจัยและ/หรือระบุ
การบูรณาการการวิจัยใน มคอ.3 
หรือ มคอ.4 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้ การท านุบ ารุง
และแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การท านุ
บ ารุง และแลกเปลีย่น
ศิลปวัฒนธรรม 

- สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ การท านุบ ารุงและ
แลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

- มีการบูรณาการเรยีนการสอน
กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- โครงการในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การประเมินผลโครงการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- รายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่
บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมใน มคอ.3 หรือ 
มคอ.4 

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวชิาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการทางสงัคม 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้น า
ความรู้และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
บริการวิชาการสู่สังคม 

- มีการบูรณาการเรยีนการสอน
กับงานบริการวิชาการสู่สังคม 

- หนังสือเชิญจากหน่วยงาน 
- โครงการบริการวิชาการ 
- การประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการและภาพถ่าย 
- จ านวนเครือข่ายทีร่ะบุใน มคอ.3 

และ/หรือ มคอ.4 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรยีน
การสอนและมีความรู้ความช านาญใน
วิชาชีพ 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาต่อการเข้าร่วม
สัมมนาและการศึกษาดูงาน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกดิ
ความช านาญและเกิดองค์
ความรู้ใหม ่

- แผนการพัฒนาบุคลากรของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- เอกสารการเข้าอบรมและสมัมนา
และการศึกษาดูงาน 

- เอกสารประกอบการสอน งานวิจยั 
ผลงานทางวิชาการ 



13 

 

   
 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์และเป็นท่ีต้องการของสังคม 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางวิชาการทั้งใน
และนอกหลักสูตร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมกับ
องค์กร/หน่วยงานภายนอก 

- การพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตผู้เรียนหรือ
การจัดโครงการพัฒนาผู้เรยีน
ในด้านการเรียนและด้านการ
ด ารงชีวิตในอนาคต 

- แผนงานด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการด้านการพัฒนานักศึกษา
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- การประมินผลการด าเนินงานด้าน
การพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ภาพกิจกรรมด้านการพัฒนา
นักศึกษาของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศกึษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี
การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมงให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน       ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์
ภาคการศึกษา 1 มิถุนายน – ตุลาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 ตุลาคม – มีนาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม 8 
  
 2.1.2. วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นนักศึกษาที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (โปรดระบุ) 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ  
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ าท าให้มีปัญหาในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตร 

2.3.2 มีปัญหาด้านการปรับตัว ไม่สามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนและการท า
กิจกรรมได ้
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ 
2.4.2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ/

หรือเพ่ือให้ความรู้ด้านการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีท่ี 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีท่ี 2 - 100 100 100 100 

ช้ันปีท่ี 3 - - 100 100 100 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 100 100 

รวม 120 220 320 420 420 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าเล่าเรียน 6,000,000.00 11,000,000.00 16,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 
ค่าบ ารุงการศึกษา 1,200,000.00 2,200,000.00 3,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 
ค่าธรรมเนียม 900,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 
ค่าเบ็ตเตล็ด 390,000.00 400,000.00 410,000.00 420,000.00 420,000.00 

รวมรายรับ 8,490,000.00 14,700,000.00 20,910,000.00 27,120,000.00 27,120,000.00 
 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าเงินเดือน 6,114,000.00 6,420,000.00 6,741,000.00 7,078,000.00 7,432,000.00 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 
ค่าตอบแทน 150,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ค่างานบริหารทัว่ไป 1,034,000.00 1,705,000.00 2,376,000.00 3,046,000.00 3,046,000.00 
ค่าวัสดสุ านักงานและค่า
บ ารุงรักษา 

48,000.00 87,000.00 126,000.00 165,000.00 165,000.00 

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 
ค่าสวัสดิการ (ค่า
รักษาพยาบาล) 

168,000.00 308,000.00 448,000.00 588,000.00 588,000.00 

ค่าวิชาการ (งบสัมมนา
ภายใน/ภายนอก) 

112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 

ค่าการบริการนักศึกษา 
(งบฯ กิจกรรมนศ.) 

459,000.00 810,000.00 1,161,000.00 1,512,000.00 1,512,000.00 

รวมรายจ่าย 8,681,400.00 10,238,400.00 11,860,400.00 13,397,400.00 13,751,400.00 
รายรับสุทธิ 
(ผลต่างของรายรับและรายจ่าย 

(191,400) 4,461,600 9,049,600 13,722,600 13,368,600 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต/คน/ปี 72,345 46,538.18 37,063.75 31,898.57 32,741.43 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จ านวน     30    หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     จ านวน     9   หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน     9  หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   จ านวน     12  หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 99    หน่วยกิต 
  2.1  วิชาแกน     จ านวน     21  หน่วยกิต 
  2.2  วิชาเฉพาะด้าน    จ านวน     63  หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาทักษะภาษา   จ านวน     30  หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาภาษาศาสตร์   จ านวน     12  หน่วยกิต 
   2.2.3 วิชาวรรณคดี   จ านวน     12  หน่วยกิต 
   2.2.4 วิชาการแปล   จ านวน      9  หน่วยกิต 
   2.3  กลุ่มวิชา เอกเลือก และ/หรือวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  
 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
 ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา รหัสวชิาประกอบด้วย ตัวอักษรแบ่งกลุ่มวิชา ตามด้วย

ตัวเลข 3 หลัก ดังนี้ 
 ความหมายของตัวอักษรมีดังนี้ 
 อ.    หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
 AE    หมายถึง  ENGLISH 
 ย.   หมายถึง  ภาษาเยอรมัน 
 AG   หมายถึง  GERMAN 
 กล.    หมายถึง  ภาษาเกาหลี 
 KR    หมายถึง  KOREAN 
 ความหมายของตัวเลข 3 หลักมีดังนี้ 
 เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับวิชา 
 เลขหลักสิบ  หมายถึง กลุ่มของวิชาต่อไปนี้ 

0 การอ่าน 
1 การพูด การเขียนและการแปล 
2 วรรณกรรม 
3 ภาษาศาสตร์ 
5 การสอนหรือภาษาต่างประเทศ 
6 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
7 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
8 เทวต านานและพระคัมภีร์ไบเบิล 
9 การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษาหัวข้อพิเศษ   

การวิจัย การสัมมนาและสหกิจศึกษา 
เลขหลักร้อย  หมายถงึ ชั้นปีที่ศึกษา 

รายวิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่าน 
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยนักศึกษาจะผ่าน 
การเรียนและการประเมินผลรายวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ
อักษร P, CE, CS, CT และ CP 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต   
ศท. 111    สัจจะและบริการ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113  วิถีทางสร้างปัญญา    3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113    A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท. 143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

เพ่ือคุณภาพชีวิต      
(GE 143  SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 

OF LIFE) 
1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน  12  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

1. รายวิชาภาษาไทย                               จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศท. 127   ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 
2. รายวิชาภาษาอังกฤษ    จ านวน  9 หน่วยกิต 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน         0 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ

ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษา รายวิชา ศท.130 โดย
ไม่นับหน่วยกิต 
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ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรอืได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
       นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

2.1 วิชาแกน นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 21 หนว่ยกิต 
อ. 101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 101 INTENSIVE ENGLISH) 
อ. 111 การเขียนระดับย่อหน้า       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 111 PARAGRAPH WRITING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 101) 
อ. 115 การสนทนาเบื้องต้น       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 115 BASIC ENGLISH CONVERSATION)  
อ. 205 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 205 COMPREHENSIVE READING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 101) 
อ. 214 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 214 ENGLISH AND TECHNOLOGY FOR PRESENTATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 115) 
อ. 223 วรรณคดีเบื้องต้น        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 223 INTRODUCTION TO LITERATURE ) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 101) 
อ. 236 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 236 INTRODUCTION TO LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 101) 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 63 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาทักษะภาษา จ านวน 30 หน่วยกิต 

อ. 207 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
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(AE 207 ANALYTICAL AND CRITICAL READING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 101) 
อ. 213 การเขียนระดับความเรียง        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 213 ESSAY WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 101) 
อ. 216 การพูดในที่ชุมชน        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 216 PUBLIC SPEAKING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 115) 
อ. 312 การเขียนเชิงวิชาการ       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE 312 ACADEMIC WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 213) 
อ. 371 อังกฤษธุรกิจ 1        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 371 BUSINESS ENGLISH I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 111) 
อ. 372 อังกฤษธุรกิจ 2        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 372 BUSINESS ENGLISH II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 371) 
อ. 391 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้และการเข้าใจพหุวัฒนธรรม   3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AE 391 ENGLISH FOR MULTICULTURAL LEARNING AND UNDERSTANDING)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท. 135 และ ศท. 136) 
อ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ      9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(AE 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ENGLISH) 
 2.2.2 วิชาภาษาศาสตร์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
อ. 237 สรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE 237 ARTICULATORY ENGLISH PHONETICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 236) 



22 

 

   
 

อ. 331 ระบบเสียงและระบบค าเบื้องต้น      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 331 INTRODUCTION TO PHONOLOGY AND MORPHOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 237) 
อ. 332 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 332 ENGLISH SYNTAX) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 236) 
อ. 434 ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบัติ       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE 434 PRAGMATICS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 236) 
 2.2.3 วิชาวรรณคดี จ านวน 12 หน่วยกิต 
อ. 225 วรรณกรรมร้อยแก้ว       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE 225 FICTION)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 223) 
อ. 282 เทวต านานโลก        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 282 WORLD MYTHOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท. 135 และ ศท. 136) 
อ. 325 วรรณกรรมการละคร       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 325 DRAMA) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 223) 
อ. 326 วรรณกรรมร้อยกรอง       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 326 POETRY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 223) 
 2.2.4 วิชาการแปล จ านวน 9 หน่วยกิต 
อ  . 314 หลักการแปล        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 314 PRINCIPLES OF TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 205) 
อ.418 การแปลเอกสารทางการ       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE418 OFFICIAL DOCUMENT TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 
อ.419 การแปลเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE419 TRANSLATION FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกต่อไปนี้ และ/หรือเลือกศึกษาวิชาโทโดยได้รับการอนุมัติ

ตามข้ันตอน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 (ก) หมวดวิชาวรรณกรรม 
อ. 329 วรรณคดีเปรียบเทียบ       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 329 COMPARATIVE LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 225) 
อ. 421 วรรณกรรมร่วมสมัย       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 421 CONTEMPORARY LITERATURE)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 225) 
อ.422 บทละครของเชคสเปียร์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE422 SHAKESPEARE’S PLAYS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
อ.423 วรรณคดีเอเชีย        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE423 ASIAN LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224)  
อ.424 วรรณกรรมซีไรต์        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE424 S.E.A. WRITE AWARD LITERARY WORKS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224)  
อ. 425 ศิลปะการชมภาพยนตร์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 425 THE ART OF WATCHING FILMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 225) 
อ. 426 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 225) 
อ. 427 การเขียนเชิงสร้างสรรค์       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE 427 CREATIVE WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 326) 

 (ข) หมวดวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
อ. 333 ภาษา ความหมาย และกระบวนทัศน์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 333 LANGUAGE, MEANING, AND CONCEPTS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 236) 
 
อ. 362 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 362 PSYCHOLINGUISTICS) 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 236) 
อ. 363 ภาษากับสังคม        3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(AE 363 LANGUAGE AND SOCIETY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 236) 
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อ. 435 วจนสัมพันธ์         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 435 DISCOURSE ANALYSIS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 236) 
อ. 436 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 436 SPECIAL TOPICS IN LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 236) 

 (ค) หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 
อ. 373 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 373 ENGLISH FOR TOURISM INDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 115) 
อ. 374 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารมวลชน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 374 ENGLISH FOR MASS MEDIA) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 213) 
อ. 375 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจออนไลน์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 375 ENGLISH FOR ONLINE BUSINESS)    
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 115) 
อ. 376 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรธุรกิจการบิน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 376 ENGLISH FOR AIRLINES PERSONNEL)       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 115) 
อ. 377 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 377 ENGLISH FOR TOUR GUIDE)        
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 115) 
อ. 378 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจน าเข้าและส่งออก     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 378 ENGLISH FOR IMPORT – EXPORT BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 115) 
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อ. 416 ล่าม         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (AE 416 INTERPRETATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 314) 
อ. 417 หัวข้อพิเศษทางการแปล       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 417 SPECIAL TOPICS FOR TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 314) 
อ. 451 ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ      4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(AE 451 METHOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 214) 
อ. 452 การฝึกสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    5 (3-4-8) หน่วยกิต 
(AE 452 PRACTICUM IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 451) 
อ.453 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE453 EDUCATIONAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY FOR ENGLISH TEACHING) 
อ. 495 การฝึกภาคปฏิบัติ        3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(AE 495 PRACTICUM) 

 (ง) หมวดวิชาภาษาอังกฤษด้านอ่ืนๆ 
อ. 116 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 116 ENGLISH CONVERSATION AND DISCUSSION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 115) 
อ. 283 วัฒนธรรมโลก        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 283 WORLD CULTURES) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 135) 
อ. 392 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 392 RESEARCH METHODOLOGY IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 312) 
อ. 491 การศึกษาเอกเทศทางด้านภาษาอังกฤษ     3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AE 491 INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 392) 
อ. 492 การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE 492 SEMINAR IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 312) 
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อ. 493 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 207) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ 

ซ่ึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
 

หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาบังคับต่อไปนี้ จ านวน 15 

หน่วยกติ ทั้งนี้ต้องให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาโท ไม่น้อยกว่า 2.00 
อ. 101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 101 INTENSIVE ENGLISH) 
อ. 111 การเขียนระดับย่อหน้า       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 111 PARAGRAPH WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 101) 
อ. 115 การสนทนาเบื้องต้น       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 115 BASIC ENGLISH CONVERSATION) 
อ. 205 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 205 COMPREHENSIVE READING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 101) 
อ. 283 วัฒนธรรมโลก        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 283 WORLD CULTURES) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท. 135) 
 



27 

 

   
 

หลักสูตรวิชาโทภาษาเยอรมัน 
 นักศึกษาท่ีต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาเยอรมันเป็นวิชาโทจะต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
วิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาภาษาเยอรมันเป็นวิชาโท ต้องเรียนรายวิชาบังคับจ านวน 12 หน่วยกิต และ
เลือกศึกษารายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาเลือกอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
1. รายวิชาบังคับวิชาโทภาษาเยอรมัน 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทภาษาเยอรมันจะต้องเร ียนรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 12  หน่วยกิต 
 ย. 101 ภาษาเยอรมัน 1       3 (3-0-6) หน่วยกิต

(AG 101 GERMAN I) 
ย. 102 ภาษาเยอรมัน 2       3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(AG 102 GERMAN II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101)  
ย. 201 การสนทนาภาษาเยอรมัน 1     3 (3-0-6) หน่วยกติ
(AG 201 GERMAN CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101) 
ย.202 การสนทนาภาษาเยอรมัน 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG 202 GERMAN CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย. 201) 

 
2. รายวิชาเลือกวิชาโทภาษาเยอรมัน 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทภาษาเยอรมันจะต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
 ย.211 ภาษาเยอรมัน 3       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (AG 211 GERMAN III) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.102) 

ย.212 การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG 212 GERMAN READING AND WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย. 102) 
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ย.213 ภาษาเยอรมันส าหรับการโรงแรม     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (AG 213 GERMAN FOR HOTEL BUSINESS)  
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201) 
 ย.214 ภาษาเยอรมันส าหรับการท่องเที่ยว     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (AG 214 GERMAN FOR TOURISM) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201) 
 ย. 215 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมันเบื้องต้น   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (AG 215 INTRODUCTION TO GERMAN HISTORY AND CULTURE) 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101) 

 
หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลี 

 นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาบังคับต่อไปนี้จ านวน 18 
หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาโท ไม่น้อยกว่า 2.00 
 

กล. 110 การสนทนาภาษาเกาหลีส าหรับผู้เริ่มเรียน    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR 110 KOREAN CONVERSATION FOR BEGINNERS) 
กล. 111 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR 111 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIFE) 
กล. 112 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR 112 BASIC KOREAN READING AND WRITING) 
กล. 113 ไวยากรณ์เกาหลีเบื้องต้น      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR 113 BASIC KOREAN STRUCTURE) 
กล. 114 ภาษาเกาหลีจากสื่อ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 (KR 114 KOREAN FROM MEDIA) 
กล. 115 วัฒนธรรมเกาหลี      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR 115 KOREAN CULTURE) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนแนะน าการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) ศท. 111 สัจจะและบรกิาร 3 (3-0-6) 
 ศท. 130 

ศท. 135 
ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

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

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันตภิาพ 3 (3-0-6) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพือ่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) 

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) ศท. 142 เล่าเร่ืองสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 
3 (3-0-6) อ. 111 การเขียนระดับย่อหนา้ 3 (3-0-6) 

 อ. 101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 3 (3-0-6) อ. 115 การสนทนาเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  รวม 18  รวม 18 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

2 อ. 205 การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 3 (3-0-6) อ. 207 การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละ
วิพากษ ์

3 (3-0-6) 

 อ. 213 การเขียนระดับความเรียง 3 (3-0-6) อ. 216 การพูดในที่ชุมชน 3 (3-0-6) 
 อ. 223 วรรณคดีเบื้องต้น 3 (3-0-6) อ. 225 วรรณกรรมร้อยแกว้ 3 (3-0-6) 
 อ. 236 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) อ. 237 สรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
 อ. 214 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการ

น าเสนอ 
3 (3-0-6) อ. 282 เทวต านานโลก 3 (3-0-6) 

 วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทและ/หรอืวิชาเลือกเสร ี 6 วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทและ/หรอืวิชา
เลือกเสร ี

6 

  รวม 21  รวม 21 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

3 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 (3-0-6) อ. 312 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 อ. 314 หลักการแปล 3 (3-0-6) อ. 326 วรรณกรรมร้อยกรอง 3 (3-0-6) 
 อ. 325 วรรณกรรมการละคร 3 (3-0-6) อ. 332 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
 อ. 331 ระบบเสียงและระบบค าเบื้องต้น 3 (3-0-6) อ. 372 อังกฤษธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 
 อ. 371 อังกฤษธุรกจิ 1 3 (3-0-6) อ. 391 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และ

การเข้าใจพหุวัฒนธรรม 
3 (1-4-4) 

 วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทและ/หรอืวิชาเลือกเสร ี 3 วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทและ/หรอืวิชา
เลือกเสร ี

3 

  รวม 18  รวม 18 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

4 อ. 434 ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบัติ 3 (3-0-6) อ. 496 สหกิจศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 9 (0-40-20) 
 อ. 418 การแปลเอกสารทางการ 3 (3-0-6)    
 อ. 419 การแปลเพื่อการสื่อสารขา้ม

วัฒนธรรม 
3 (3-0-6)    

 วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทและ/หรอืวิชาเลือกเสร ี 3   
  รวม 12  รวม 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 

 
3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว

บัตรประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

 
1. 6

6
6
6
6 

นางสาวดรณุี  
โยธิมาศ  

331110011 
XXXX 

อาจารย ์ Ph.D. ภาษาศาสตร์
ประยุกต ์

Universiti Utara 
Malaysia  

เมือง Kuala Lumpur 
ประเทศ Malaysia 

2561 

ศศ.ม. Professional 
Development 
for Educators 

National Chung Hsing 
University 

เมือง Taichung 
ประเทศ Taiwan 

2554 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและ
วรรณคดีอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2550 

2.  นางนงลักษณ์  
ศรีวิชัย * 

357040045 
XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2537 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัพายัพ 2528 
3.  นางสุรีย์วรรณ  

จันทรบูรณ์ * 
350990132 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2537 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2529 
4.  นางสาวออมบุญ  

บุรุษภักดี * 
354990002 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2547 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัพายัพ 2545 
5.  นางสาวรัชฎาภรณ ์

เจนวชิรพงค ์ 
350010036 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2547 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัพายัพ 2542 
6.  นางสาวสุรีพันธ์  

เทพอุด * 
350010013 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2548 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 
7.  นายเกณฑ ์ 

เชื้อพลากิจ 
372990009 

XXXX 
อาจารย ์ ศศ.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2551 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว
บัตร

ประชาชน 
/Passport 

ID 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี 
พ.ศ. 

 

8.  นางสาวสุทธิณ ี 
พรหมกันดร * 

155020003 
XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2558 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 

9.  นางสาว 
อัญษกิาญฌ์  
ภูธรใจ 

110140082 
XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2559 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2552 

10.  นางสาวนิธินาฏ  
บุลมาก 

157990025 
XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2559 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ก าหนดรายวิชา อ.496 สหกิจศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ ไว้ในกลุ่มวิชาเอกบังคับเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  
โดยก าหนดให้มรีะยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการและตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการสื่อสารโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือได้
อย่างเหมาะสม 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4. มีระเบียบวินัยตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
 5. ความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ 
 6. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy) 
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4.2 ช่วงเวลา  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดท าแผนแนะน าการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไดเ้รียนรายวิชา อ.496  
สหกิจศึกษาด้านภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา  

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานภาคสนามในรายวิชา อ. 496 สหกิจศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 16 
สัปดาห์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

   

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความรู้ด้าน
วิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน
ในสถานการณ์จริงโดยผ่านประสบการณ์ตรงในการ
ท างานในสถานประกอบการ 

การจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วัฒนธรรม และรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะในการท างานในสถานประกอบการ 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
1.1 สามารถท างานท่ีไดร้ับมอบหมายได้อย่าง

ถูกต้องและลลุ่วงตามเวลาที่ก าหนด 
1.2 สามารถท างานท่ีไดร้ับมอบหมายโดยไม่

ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ  
1.3 สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม 

1. การระดมพลังสมอง  
2. กรณีศึกษา  
3. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
5. การสอนแบบ  Problem-based 

Learning  Project-based 
Learning หรือ Experience- 
based Learning 

6. การจัดกิจกรรม 

1. รายงาน/การน าเสนอ  
2. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
3. โครงการกลุ่ม 
4. กิจกรรม 
5. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
6. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1 สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวชิาชีพได้ 
สรุปใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งท่ีได้
ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของ
ข้อมูลที่อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ
ปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกตอ้ง 

2.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ 

2.3 สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และ
บทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์
หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

2.4 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภท
ต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การรมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem-based 

Learning  Project-based 
Learning หรือ Experience- 
based Learning     

8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีได้จากการ 1. การบรรยาย    1. สอบ   
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ประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ
ในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ
สามารถแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

 

2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem-based 

Learning  Project-based 
Learning หรือ Experience- 
based Learning     

8.  การจดักิจกรรม 

2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

 4.1   สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจ
บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลาย
ในสถานท่ีท างานและในสังคม 

 4.2  สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อน ามาใช้ในการท างานของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การอภิปราย  
2. การระดมพลังสมอง  
3. กรณีศึกษา  
4. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
5. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
6. การสอนแบบ  Problem-based 

Learning  Project-based 
Learning หรือ Experience- 
based Learning     

7.   การจัดกิจกรรม 

1. รายงาน/การน าเสนอ  
2. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
3. โครงการกลุ่ม 
4. กิจกรรม 
5. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
6. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1  สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูล
ภาษาองักฤษท่ีใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ สามารถน าเสนอรายงานในที่
ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลย ี

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดจิิทัลทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน
มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน (Digital Literacy) 

1. การอภิปราย  
2. การระดมพลังสมอง  
3. กรณีศึกษา  
4. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
5. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
6. การสอนแบบ  Problem-based 

Learning  Project-based 
Learning หรือ Experience- 
based Learning 

7. การจัดกิจกรรม 

1. รายงาน/การน าเสนอ  
2. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
3. โครงการกลุ่ม 
4. กิจกรรม 
5. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
6. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

      แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา  
(Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

 ศท. 111 สัจจะและบริการ       - -   - - - -    - - - -  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา -  - -  - -        - - - -  - -  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

-  -    - - -   - -  - -  - - - -  



 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

                      

 ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -  - -  - - - - - -    - - -    -  

 ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 

-  - -  - -   - - -    - - -  - -  

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                       

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ -   -  - -   -   -  -     -   

 ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

-  -   - -  - - - - - - - - -  - -   

 ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

-  -   - -   -   - - - - -  - -   

 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  - -  - -   -   -  - - - -  -   

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน -  -   - -   - -   -   -  - -   
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ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
3.1 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
3.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง -  ไม่เน้น 
   

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
2. กลุม่วิชาเฉพาะ      

2.1 วิชาแกน  
(จ านวน 21 หน่วยกิต) 

             

อ.101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น       - -  -     

อ.111 การเขียนระดับย่อหน้า  -   - -        

อ.115 การสนทนาเบื้องต้น  -    - -  -     

อ.205 การอ่านเพื่อความเข้าใจ  -   -         

อ.214 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการ
น าเสนอ 

    - -        

อ.223 วรรณคดีเบื้องต้น   - - -  -       

อ.236 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น    -  - -    - -  

2.2 วิชาเฉพาะด้าน              

2.2.1 วิชาทักษะภาษา 
(จ านวน 30 หน่วยกิต) 

             

อ.207 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวพิากษ์  -   -         

อ.213 การเขียนระดับความเรียง     - -        

อ.216 การพูดในท่ีชุมชน     - -        

อ.312 การเขียนเชิงวิชาการ     - -        

อ.371 อังกฤษธุรกิจ 1     - - -     -  

อ.372 อังกฤษธุรกิจ 2     - - - -    -  

อ.391 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และ 
การเข้าใจพหุวัฒนธรรม 

    -  -       

อ.496 สหกิจศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
2.2.2 วิชาภาษาศาสตร์ 
(จ านวน 12 หน่วยกิต) 

             

อ.237 สรีรสัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ      - -  - -  - - 

อ.331 ระบบเสียงและระบบค าเบือ้งต้น  -    - -      - 

อ.332 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ      - -      - 

อ.434 ภาษาศาสตรเ์ชิงปฏิบัต ิ      - -       

2.2.3 วิชาวรรณคดี 
(จ านวน 12 หน่วยกิต) 

             

อ.225 วรรณกรรมร้อยแก้ว   - - -  -       

อ.282 เทวต านานโลก   - - -  -       

อ.325 วรรณกรรมการละคร   - - -  -       

อ.326 วรรณกรรมร้อยกรอง   - - -  -       

2.2.4 วิชาการแปล (จ านวน 9 หน่วยกิต)              

อ.314 หลักการแปล     -         

อ.418 การแปลเอกสารทางการ     -         

อ.419 การแปลเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     -         

2.3 กลุม่วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
(จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ) 

     

(ก) หมวดวิชาวรรณกรรม      

อ.329 วรรณคดีเปรียบเทยีบ   - - -  -       

อ.421 วรรณกรรมร่วมสมัย   - - -  -       

อ.422 บทละครของเชคสเปียร ์   - - -  -       

อ.423 วรรณคดีเอเชีย   - - -  -       

อ.424 วรรณกรรมซีไรต ์   - - -  -       

อ.425 ศิลปะการชมภาพยนต ์   - - -  -       

อ.426 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ   - - -  -       

อ.427 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์   - - -  -       

(ข) หมวดวิชาภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

     

อ.333 ภาษา ความหมาย และกระบวนทัศน์      - -       

อ.362 ภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา      - -       

อ.363 ภาษากับสังคม      - -       

อ.435 วจนสัมพันธ ์      - -       

อ.436 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร ์      - -       



41 

 
  
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
(ค) หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
             

อ.373 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการ
บริการ 

    - - - -    -  

อ.374 ภาษาอังกฤษส าหรับการสือ่สารมวลชน     - - - -      

อ.375 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจออนไลน ์  -   - - - -    -  

อ.376 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรธุรกิจการ
บิน 

     - -       

อ.377 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์      - -       

อ.378 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจน าเข้าและ
ส่งออก 

     - -       

อ.416 ล่าม              

อ.417 หัวข้อพิเศษทางการแปล              

อ.451 ระเบียบวิธีการสอนภาษาองักฤษ              

อ.452 การฝึกสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

             

อ.453 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการสอนภาษาอังกฤษ 

             

อ.495 การฝึกภาคปฏิบตั ิ     - - -     -  

(ง) หมวดวิชาภาษาอังกฤษด้านอืน่ๆ      

อ.116 การสนทนาและการอภิปราย
ภาษาอังกฤษ 

 -    - -  -     

อ.283 วัฒนธรรมโลก  -   -         

อ.392 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาองักฤษ     - - -       

อ.491 การศึกษาเอกเทศทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

         -    

อ.492 การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ              

อ.493 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาอังกฤษ       -       

หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ 
วิชาบังคับจ านวน 15 หน่วยกิต 

     

อ.101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น       - -  -     

อ.111 การเขียนระดับย่อหน้า  -   -         

อ.115 การสนทนาเบื้องต้น  -    - -  -     

อ.205 การอ่านเพื่อความเข้าใจ  -   -         

อ.283 วัฒนธรรมโลก  -   -         

หลักสูตรวิชาโทภาษาเยอรมัน      
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
วิชาบังคับจ านวน 12 หน่วยกิต 
ย.101 ภาษาเยอรมัน 1  -   - - -       

ย.102 ภาษาเยอรมัน 2  -   - - -       

ย.201 การสนทนาภาษาเยอรมัน 1  -   - - -       

ย.202 การสนทนาภาษาเยอรมัน 2  -   - - -       

รายวิชาเลือกวิชาโทภาษาเยอรมัน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     

ย.211 ภาษาเยอรมัน 3  -   - - -       

ย.212 การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน  -    -   -     

ย.213 ภาษาเยอรมันส าหรบัการโรงแรม  -   - - -       

ย.214 ภาษาเยอรมันส าหรบัการทอ่งเที่ยว  -   - - -       

ย.215 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  -    - -  -     

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหล ี
วิชาบังคับจ านวน 18 หน่วยกิต 

     

กล.110 การสนทนาภาษาเกาหลสี าหรับผู้เริ่ม
เรียน 

 -    - -  -  -   

กล.111 การสนทนาภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจ าวัน 

 -    - -  -  -   

กล.112 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหล ี
ขั้นพื้นฐาน 

 -    - -  -     

กล.113 ไวยากรณ์เกาหลีเบื้องต้น  -    - -  -  -   

กล.114 ภาษาเกาหลจีากสื่อ  -    - -  -     

กล.115 วัฒนธรรมเกาหล ี  -    - -  -     
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ค าอธิบาย 
ผลลัพธ์ผู้เรียน ความหมาย 
Learner เป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสรา้งสัมมาอาชีพ ความมั่นคง

และคณุภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มทีักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ตา่งๆ 
เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสรา้งโอกาสและเพิ่มมลูค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

Active Citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยดึมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสรา้งสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและคณะ มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
องค์ประกอบ ประเด็น Learner Co-creator Active 

Citizen 
1. มีความรู ้ รู้รอบ    

รู้ลึก    
2. มีคุณธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม    
3. คิดเป็น สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ    

สามารถคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์    
มีทักษะในการคิดแก้ปญัหา    

4. ท าเป็น มีทกัษะทางวิชาชีพ    
มีทักษะทางการสื่อสาร    
มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีทักษะบริหารจัดการ    

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู ้ ใฝ่รู ้    
รู้จักวิธีการเรียนรู ้    

6. มีภาวะผู้น าและสัจจะบริการ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรยีนรู้
ของตนเอง 

   

สามารถรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม    
7. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม    

มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ    
8. ด ารงความเป็นไทยในสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
รู้คุณคา่ความเป็นไทย    
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่างและ
ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม 
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การเปรียบเทียบผลลัพธ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และผลลัพธ์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผลลัพธ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
องค์ประกอบ ประเด็น Learner Co-creator Active Citizen 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

สามารถท างานท่ีได้รบัมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วง
ตามเวลาที่ก าหนด 

   

สามารถท างานท่ีได้รบัมอบหมายโดยไมล่ะเมิด
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

   

มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและ/
หรือภาษาตา่งประเทศไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม 

   

2. ความรู ้ สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพ
ได้ สรุปใจความและประเด็นส าคญัจากสิ่งท่ีได้ฟังได้
ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้ง
ในรูปแบบปากเปลา่และการเขยีนอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ทั้งนี้เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตาม
มาตรฐานสากล Common European Framework of 
Reference for Languages: learning, teaching, 
assessment (CEFR) 

   

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ด้านต่างๆ 

   

สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม
ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละครอังกฤษและ
อเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย
การอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเข้าใจ
ความส าคญัของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

   

สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตวับทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะ
สาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมา
จากความเข้าใจภาษาและโครงสรา้งของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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ผลลัพธ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
องค์ประกอบ ประเด็น Learner Co-creator Active Citizen 

3. ทักษะทางปัญญา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศที่ได้จากการประมวลผล
การเรยีนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ
และ/หรือภาษาต่างประเทศในการคิด
วิเคราะห์วจิารณ์อย่างมีเหตุผลและสามารถ
แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศใน
การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาท
ของตนเองและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
ปรับตัวให้เข้ากบัความหลากหลายในสถานท่ี
ท างานและในสังคม 

   

สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศ
เพื่อน ามาใช้ในการท างานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูล
ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศที่
ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถ
น าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อ
เทคโนโลย ี

   

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีอยูใ่นปัจจุบัน
มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้าน
ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital 
Literacy) 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนดความหมาย
ดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 
A 4.0 ดีเลิศ 
B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 
D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา โดย

มีความหมายดังนี้ 
อักษร ความหมาย 

I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE ได้จากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย  

(Credits from Examination) 
CS ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test) 

       CT         ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ 
           สถาบันอุดมศึกษา  (Credits from training) 
       CP         ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

2.1.1.1 ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองว่าเป็นไปตามแผนการสอน 
2.1.1.2 ผู้สอนประเมนิผลการเรียนของผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมที่ระบุไว้ในประมวลรายวิชา 
2.1.1.3 ผู้เรียนท าการประเมินการสอนของผู้สอนในระบบการประเมินออนไลน์ของ

สถาบัน 
2.1.1.4 มีกระบวนการทวนสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับ

มอบหมายระหว่างภาคการศึกษา คะแนนการสอบไล่ และผลการเรียนที่ผู้เรียนได้รับ 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

  มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในระบบประกันคุณภาพจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบัน 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา โดยเน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์ใน

การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร
แบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ 

2.2.2 ส ารวจจากผู้ประกอบการและผู้ประเมินภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับทักษะ
การท างานของบัณฑิต ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 2.2.3 ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตในด้านความพร้อมและความรู้จากสิ่งที่เรียนในการท างาน 
และ/หรือการศึกษาต่อ  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่มีรายวิชาใด ๆ ใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP เหลืออยู่ (ยกเว้น หมวดวิชา
เลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F ได้โดยจะต้อง
สอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้นและรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

3.2 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเป็นต้นไป 

3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมดรวม
ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกน หรือวิชาชีพ และรายวิชาเอกรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 2.00 

3.4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ปรากฏในข้อ 
3.3 คือไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 
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3.5 ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม 

3.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ี
มหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

3.7 ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.8 มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
  จัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
 จัดเตรียมคูม่ืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 การเพ่ิมพูนทักษะ/ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 
 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ  
 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1 - 5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.4  ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในกรอบ
มาตรฐานดังกล่าว 
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2.  บัณฑิต 
     บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 มีความรู้ในภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศ 
2.3 มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะใน

การคิดแก้ปัญหา และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น าและสัจจะบริการ สามารถปรับตัวอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่
ต่างกันสามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 
 

3. นักศึกษา 
  มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ 
แนะแนวการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 
 1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาและเป็นผู้มีความประพฤติดี 
 2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง 
พูด อ่านและเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ข้ึนอยู่กับการเกณฑ์รับนักศึกษาของ
สาขาวิชา)  
 คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการ
เรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 
 1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งศูนย์รับนักศึกษามหาวิทยาลัย
พายัพเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
 3. คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาของภาคต่างๆ 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา ดังนี้ หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
รุ่นพี่ในสาขาวิชาประสานงานกับสโมสรนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษารวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย
ในวันปฐมนิเทศทางหลักสูตรจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลด้านวิชาการ 
หลักสูตร การวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง  

  การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการ
ดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 

  การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา และในกรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ 
อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบ 4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป 

  การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้า

สาขาวิชาน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือหาทางแก้ไข  หากที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ ไมส่ามารถแก้ไขได ้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 
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4. อาจารย ์
 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงอยู่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน 

4. นอกจากนี้สาขาฯ ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
- จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้

เป็นไปตามมาตรฐาน และมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/การ

วิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 - จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึง
พอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนถึง
การจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่
ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบและผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับและ
วิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณา
ทั้งจากความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 
รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืนๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชา
โทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 

การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาฯ ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ จะ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ  มคอ.5 
ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุม เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ น าเสนอต่อคณะวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 
2562 

ปีที่ 2 
2563 

ปีที่ 3 
2564 

ปีที่ 4  
2565 

ปีที่ 5 
2566 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ครอบคลมุหัวข้อตามมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ทีม่ีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามมคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา  

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีม่ีรายละเอียด
ครอบคลมุหัวข้อตามมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
การจัดการเรยีนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการและ/หรอืวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อป ี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0  

        

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

     

13. จ านวนนักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับผลการเรยีนรายวิชา AE496 สหกจิศึกษาในระดับ
คะแนน B ขึ้นไป 

     

14. จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายร้อยละ 100 มีผลการสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ 
C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล CEFR 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน  

2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้  โดยใช้แบบสอบถามและการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
และการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้น  

4) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมนิตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืนๆ (โปรด ระบุ) การประเมินผู้สอนก่อนสอบกลางภาคโดยผู้เรียน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปลายภาคก่อนจบการศึกษาในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  
 2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่ 

2.3 ประเมินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน  
2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 

ปีการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน  

ระหว่างภาคการศึกษา มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท า
รายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา  

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  

4.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
----------------------------------------------------------------------- 

1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลักสูตร พศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
1. เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอยา่ง
ด ี

1. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม  

เน้นการสร้างผูเ้รียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีจิต
สาธารณะในการที่จะน าเอา
ความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  

2. เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้
ศึกษาไปประกอบอาชีพและสามารถพัฒนา
ทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพได้อย่าง
บรรลุวตัถุประสงค์  

ปรับค าอธิบายวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรโดยเน้นความรู้ 
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง  

3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์และสรา้งสรรค ์ 

3. มีความสามารถคดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
และวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบท
ประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจน
การแปลตัวบทท่ีใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน รวมถึงมี
ความสามารถคดิและวเิคราะห์ โครงสร้างและ
เนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมทั้งแยกแยะประเภท
ของข้อมูลภาษาอังกฤษท่ีน าเสนอผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

ปรับข้อความให้มีความ
ครอบคลมุตามกรอบมคอ.1
และชัดเจนมากขึ้น  
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หลักสูตร พศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได ้ 

4. มีความสามารถในการประมวลทักษะและ
องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
ท างานของตนเองและการท างานรว่มกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจ
บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายใน
สถานท่ีท างานและสังคม 

ปรับข้อความให้มีความ
ครอบคลมุตามวตัถุประสงค์
ของกรอบมคอ.1และชัดเจน
มากขึ้น  

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศที่ 
2 ในการสื่อสารได ้ 

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์
ความรู้ที่ทันสมยัเพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อ
ตอบสนองต่อการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ในเรื่อง
เทคโนโลย ี 

 
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 
Courses                           9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  

Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses                           9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities. 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101 THE PATH TO WISDOM) 
                                 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถในการ
สื่อสารในโลกยคุปัจจุบัน และทักษะการคิด
วิเคราะหเ์กี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
                                  3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรูห้รือสารสนเทศท่ีหลากหลาย       
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซยีน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of 
Thai, ASEAN, and global communities 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสัยใหม้ีจิต
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน 
และสังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม 

The history and background of Payap 
University, truth investigation of oneself, basic 
human rights, duties to self and to others, 
personality development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve others, 
communities, and societies based on virtue 
ethics 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตาม
หลักจรยิธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. Examining 
one’s inner self for truthfulness. Exercising 
character development for service 
consciousness. Being conscious to morally and 
ethically serve other people, your country and 
society. Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to daily 
life 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF LIFE)  
3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่มตี่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู ้
พหุวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และสรา้งเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of life via 
multi-cultural studies, peacemaking and 
conflict resolution, and positive thinking 
formation for a coexistence society 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการเปดิ
รายวิชาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษาตามความ
ต้องการ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 
      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND 
PEACE) 

      3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 
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สังคมไทยและสังคมโลก สทิธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษยแ์ละการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย์  
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ การน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility for 
being a valued citizen for Thai as well as global 
community. Exploring human rights with 
respect to human value.  Learning about 
dishonesty and corruption in Thai community. 
Learning about measurements and 
mechanisms for preventing and solving 
corruption problems.  Employing good 
governance in life, coupled with living together 
in harmony 
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2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี         จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology     6 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 credits 
in Sciences, Mathematics and Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี        จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and Technology 
courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต  

 Students are required to take 9 credits 
from the Mathematics, Sciences and 
Technology courses. 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ม
รายวิชาที่ตอบผลการ
เรียนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณติศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน       

                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY  

LIVING) 
                                3 (3-0-6)  Credits 

ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็น เพื่อการตัดสินใจส าหรบั
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and probability 
for making decisions in daily living.  Analytical 
thinking skills, reasoning, and arguments of fact 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

---- ศท. 141  คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, probability, 
analysis of fundamental mathematical and 
statistical data 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มีนักศึกษา
ได้เรียนรู้คณติศาสตร์ที่จะ
น าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
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--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบรหิารอารมณ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, health 
development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional 
management, prevention and treatment of 
common health problems 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกาย จิตและสังคม 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

                                 3 (3-0-6)  Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

Global and energy phenomena, scientific 
and technological advances on social and 
environmental changes, utilization of natural 
resources for sustainable development 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 
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--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF 
LIFE)           3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  Computer 
safety and ethics, wise judgment in selection of 
IT, including impacts of technology on humans 
and society 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีคณุภาพ 

3. กลุม่วิชาภาษา         จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency   15 Credits 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 

Students are required to take 15 credits 
in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 credits in a 
Thai course and 12 credits in English courses as 
follows: 

1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE 
1.2 GE 108 ENGLISH I 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิดรายวิชา
ในกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร แทน โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตรไทย และ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ
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1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 

     1.5 GE 209 ENGLISH IV 

  

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses         12 Credits 

 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้

2. ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 
15 หน่วยกิต เหลือ 12 
หน่วยกิต โดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 0 
หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

---  หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกติ เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

 1.  รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู้ 

 2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต 
5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

For students studying in Thai Program 12 Credits 
Students are required to take 12 credits 

from Language Competency for 
Communication courses. Three credits for a 
Thai Language course and 9 credits for three 
English Language courses. 

 1. Thai Language Course     3 Credits 
       1) GE 127  THAI LEARNING 

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต 
โดยก าหนด รายวิชา ศท. 130 
เป็น 0 หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

 2. English Language Courses 9 Credits 
       2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
       3) GE 135  ENGLISH FOR CROSS- 
            CULTURAL COMMUNICATION 
       4) GE 136  ENGLISH THROUGH  
            MEDIA FOR LIFELONG LEARNING 

       5)  GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE 

 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 107  SKILLS IN USING THAI LANGUAGE) 
                                  3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การคิด การวเิคราะห์วิจารณ์
และการสรุปความ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  analyzing, 
and summarizing for daily life  and studies in a 
university 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an emphasis 
on main ideas and analysis for everyday use 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับช่ือวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้

ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1    3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(GE108  ENGLISH I)         3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication in daily 
life, reading for gist, and writing a variety of 
sentence types 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ ศท. 130 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มีโครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อน โดยการหาความหมายจาก
บริบท การจับใจความส าคญั การตีความ การ
อ้างอิง การสรุปความ และการเขยีนความเรียง 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

ขนาดหนึ่งย่อหน้า  
Using English for communication in daily 

life, reading more structurally complex texts 
through contextualization, gist, inferences, 
references, drawing conclusions, and writing 
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one-paragraph essays 
ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปรายและ
การน าเสนอ 

Using English for communication in 
different situations, reading various types of 
texts, giving opinions and presentations 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้นใน
การแสดงความคิดเห็นและการอภปิรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations with 
stronger opinions and discussions in different 
contexts 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรบัชีวิตประจ าวัน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณต์่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, reading,  

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา
นี ้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

 and writing English for communication in 
various situations in everyday life 

 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural 
communication 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่านการ
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมและ
เตรียมพร้อมการเป็นพลเมือง
โลก 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรยีนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงความคดิเห็นผ่านการเขียน การ
พูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed  

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา ผ่าน
สื่อประสมและเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

 materials and electronic media to learn and 
understand information, being able to respond 
and express opinions through writing, speaking, 
and text messages via various channels 

 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน รายวิชาใหม่ เพ่ือประโยชน์ต่อ
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3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ   

English language for job applications and 
in the work place.  Reading, writing and 
conversation in different working situations 

นักศึกษาในการน าไปใช้ใน
การสมคัรงานและการท างาน 
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1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ให้ได้แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 
2.00 โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี ้

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ให้ได้แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 
2.00 โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี ้
 
 

คงเดิม 

1. กลุม่วิชาเอกบังคับ 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
จ านวน 57 หน่วยกิต 

 ปรับโครงสร้างหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั

ปริญญาตรสีาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

อ.100 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE100 REMEDIAL ENGLISH)  
(เง่ือนไข : โดยผ่านการสอบวัดระดับ) 
 การเสริมทักษะภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐานท้ังทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่
จ าเป็นต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ อ.101 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่มี
เนื้อหาเข้มข้นข้ึนเพื่อเตรียมให้
นักศึกษามีพื้นฐานท้ังทักษะ
การฟัง พูดและเขียนท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ี
สูงขึ้นไป 

- อ.101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE101 INTENSIVE ENGLISH)  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเขม้ข้นที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

รายวิชาใหม ่เพื่อให้นักศึกษามี
พื้นฐานท้ังทักษะการฟัง พูด
และเขียนที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ี
สูงขึ้นไป 

อ.211 การเขียน 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE211 WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.209) 
(เงื่อนไขส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
: สอบได้วิชา อ.100 หรือผ่านการสอบวัดระดับ) 
 การเขียนประโยคแบบต่างๆ เค้าโครง
ความเรยีงขนาดหนึ่งย่อหน้า การเล่าเรื่อง การ
บรรยายเปรยีบเทียบเชิงเหตุและผล เน้น
เอกภาพ ความต่อเนื่องของเนื้อหา และการ
ล าดับขั้นตอน 

อ.111 การเขียนระดับย่อหน้า 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE111 PARAGRAPH WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 
 การเขียนประโยคแบบต่างๆ เค้าโครง
ความเรยีงขนาดหนึ่งย่อหน้า การเล่าเรื่อง การ
บรรยายเปรยีบเทียบเชิงเหตุและผล เน้น
เอกภาพ ความต่อเนื่องของเนื้อหา และการ
ล าดับขั้นตอน 

1. เปลี่ยนรหสัให้สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชาและช้ันปีท่ีเรียน 
2. เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้
สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 
3. ปรับรายวิชาบังคับก่อน
เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชา
ในหลักสูตรใหม ่
4. ยกเลิกเงื่อนไขรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาหลักสตูรวิชา
โทสาขาภาษาอังกฤษสามารถ
ลงเรียนได ้
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หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
อ.115 การสนทนา 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE115 CONVERSATION I) 
 ทักษะการฟังและพูด เน้นการออก
เสียงท่ีถูกต้องในระดับค าและระดบัประโยค 
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การฟังเพื่อ
จับใจความส าคัญ และการน าเสนอ 

อ.115 การสนทนาเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(AE115 BASIC ENGLISH CONVERSATION) 
 ทักษะการฟังและพูด เน้นการออก
เสียงท่ีถูกต้องในระดับค าและระดบัประโยค 
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การฟังเพื่อ
จับใจความส าคัญ และการน าเสนอ 

เปลี่ยนช่ือรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 
 

อ.116 การสนทนา 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE116 CONVERSATION II)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟังและพูดเพื่อการเสวนาและ
การอภิปราย 

- ย้ายไปเป็นวิชาเอกเลือกในหมวด
วิชาภาษาอังกฤษด้านอ่ืนๆ 
เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

อ.203 การอ่าน 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE203 READING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.209) 
(เงื่อนไขส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ : สอบได้วิชา อ.100 หรือผ่าน
การสอบวัดระดบั ) 
 การอ่านบทความเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียด ทักษะการแปล
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ อ.205 การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยรวมเนื้อหารายวิชา 
อ.203 การอ่าน 1 และ อ.204 การ
อ่าน 2 เข้าด้วยกัน 

อ.204 การอ่าน 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(AE204 READING II) 
การอ่านบทความที่มโีครงสร้างประโยคที่
ซับซ้อน การตีความ และการเขียนโครงร่าง
เพื่อการสรุปความ 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ อ.205 การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยรวมเนื้อหารายวิชา 
อ.203 การอ่าน 1 และ อ.204 การ
อ่าน 2 เข้าด้วยกัน 



72 

 
  
 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
- อ.205 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE205 COMPREHENSIVE READING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101)  
 การอ่านบทความเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียด ทักษะการแปลความ 
หมายของค าศัพท์จากบริบท การอ่าน
บทความที่มีโครงสร้างประโยคที่ซบัซ้อน การ
ตีความ และการเขยีนโครงร่างเพือ่การสรุป
ความ 

รายวิชาใหม ่โดยรวมเนื้อหา
รายวิชา อ.203 การอ่าน 1 และ 
อ.204 การอ่าน 2 เข้าด้วยกัน
เพื่อให้สามารถจัดการเรยีนการ
สอนอย่างต่อเนื่องได้ในรายวิชา
เดียวกัน 
 

อ.206 การอ่านเชิงวิเคราะห ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE206 ANALYTICAL READING) 
 การอ่านบทความชนิดต่างๆ ที่มี
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การวเิคราะห์ 
และการอภิปราย 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม ่อ.207 การอ่านเชิงวิเคราะห์
และวิพากษ์ โดยรวมเนื้อหา
รายวิชา อ.206 การอ่านเชิง
วิเคราะห ์และ อ.303 การอ่านเชิง
วิพากษ์ เข้าด้วยกัน 

อ.209 ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE209 CUSTOMS AND CULTURE OF 
THE ENGLISH SPEAKING WORLD) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.209) 
(เงื่อนไขส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ : สอบได้วิชา อ.100 หรือผ่าน
การสอบวัดระดบั) 
 ประวัติความส าคญัของพิธีการของ
เทศกาลต่างๆ ความรูด้้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม ่

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม ่อ.283 วัฒนธรรมโลกแทน 
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- อ.214 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยเีพื่อการ

น าเสนอ 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE214 ENGLISH AND TECHNOLOGY 
FOR PRESENTATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.115) 
              ประโยคและส านวนภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการน าเสนอ ทักษะ
การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลย ี

รายวิชาใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ.1) 

อ.223 พื้นฐานวรรณคดี 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE223 INTRODUCTION TO LITERATURE I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.209) 
(เง่ือนไขส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ: 
สอบได้วิชา อ.100 หรือผ่านการสอบวัดระดับ) 
 โครงสร้างและองค์ประกอบท่ัวไปของ
วรรณกรรม นิยามศัพท์และเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์วรรณคด ี

อ.223 พื้นฐานวรรณคด ี
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE223 INTRODUCTION TO 
LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.101) 
 โครงสร้างและองค์ประกอบท่ัวไป
ของงานวรรณกรรม นิยามศัพท์และเทคนิค
ต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์วรรณคดี 

1. ปรับช่ือรายวิชา เนื่องจาก
ยกเลิกรายวิชา อ.224 พื้นฐาน
วรรณคดี 2 ที่เป็นรายวิชา
ต่อเนื่องของรายวิชานี ้
2. ปรับรายวิชาบังคับก่อนเพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมในการ
เรียน 
3. ยกเลิกเงื่อนไขส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อ.224 พื้นฐานวรรณคดี 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE224 INTRODUCTION TO LITERATURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.223) 
 การวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาอังกฤษ
ในเชิงลึกและหลากหลาย การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์  

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชาอ.
225 วรรณกรรมร้อยแก้วเพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรูด้้าน
วรรณกรรมร้อยแก้ว 

- อ.236 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE236 INTRODUCTION TO 
LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.101) 
 ภาพรวมของภาษา ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ และแขนงต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับ
ภาษาศาสตร ์

รายวิชาใหม ่เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐานทางด้าน
ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 



74 

 
  
 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาต้องศึกษา

รายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 63 หน่วยกิต 
ปรับโครงสร้างหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

      2.2.1 วิชาทักษะภาษา 
จ านวน 30 หน่วยกิต 

 

- อ.207 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวพิากษ ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(AE207 ANALYTICAL AND CRITICAL 
READING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 
 การอ่าน การอภิปราย วิเคราะห์
และวิพากษ์ข้อความ บทความและสิ่งตีพิมพ์ท่ี
มีนัยแฝง 

รายวิชาใหม ่โดยรวมเนื้อหา
รายวิชา อ.206 การอ่านเชิง
วิเคราะห ์และ อ.303 การอ่านเชิง
วิพากษ์ เข้าด้วยกันเนื่องจากท้ัง
สองรายวิชามีเนื้อหาที่คาบเกี่ยว
และต่อเนื่องกัน 

อ.212 การเขียน 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE212 WRITING II) 
 การเขียนความเรยีงประเภทต่างๆ
ขนาดสามย่อหน้า เน้นเอกภาพ ความต่อเนื่อง
ของเนื้อหาและการล าดับขั้นตอน 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม ่อ.213 การเขียนระดับความ
เรียง โดยรวมเนื้อหารายวิชา 
อ.212 การเขียน 2 และ อ.311 
การเขียนความเรยีงเข้าด้วยกัน 

- อ.213 การเขียนระดับความเรียง 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE213 WRITING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 
 การเขียนความเรยีงประเภทต่างๆ
ขนาดสามย่อหน้า และมากกว่าสามย่อหน้า 
โดยเน้นเอกภาพ  ความต่อเนื่องของเนื้อหา
และการล าดบัขั้นตอน 

รายวิชาใหม ่โดยรวมเนื้อหา
รายวิชา อ.212 การเขียน 2 และ 
อ.311 การเขียนความเรยีง เข้า
ด้วยกันเพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องได้ในรายวิชา
เดียวกัน 
 

อ.303 การอ่านเชิงวิพากษ์ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE303  CRITICAL READING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.204) 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ 
การประเมินเนื้อหา การอ่านข้อความ 
บทความและสิ่งตีพิมพ์ท่ีมีนัยแฝง 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ อ.207 การอ่านเชิงวิเคราะห์
และวิพากษ์ เนื่องจากได้น าเอา
เนื้อหารายวิชานีไ้ปรวมกับรายวิชา 
อ.206 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
เปิดเป็นรายวิชาใหม่คือ อ.207 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ ์
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อ.311  การเขียนความเรียง 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE311  ESSAY WRITING) 
 การเขียนความเรยีงประเภทต่างๆที่
มีความยาวมากกว่าสามย่อหน้า 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ อ.213 การเขียนระดับความ
เรียง เนื่องจากได้น าเอาเนื้อหา
รายวิชานี้ไปรวมกับรายวิชา อ.212 
การเขียน 2 และเปิดเป็นรายวิชา
ใหม่คือ อ.213 การเขียนระดับ
ความเรยีง 

อ.315 การพูดในท่ีชุมชน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE315  PUBLIC SPEAKING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.116) 
 การพูดในท่ีชุมชน การโต้วาที การ
เสวนา และการใช้สื่อประกอบในการพูด 

อ.216 การพูดในท่ีชุมชน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE216  PUBLIC SPEAKING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การพูดในท่ีชุมชน การโต้วาที การ
เสวนา และการใช้สื่อประกอบในการพูด 

1. เปลี่ยนรหสัวิชาเพื่อให้ตรงกับช้ัน
ปีท่ีเรียน  
2. ปรับรายวิชาบังคับก่อนเพื่อให้
สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

อ.312 การเขียนเชิงวิชาการ  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE312 ACADEMIC WRITING)  
 การเขียนรายงานการวิจัยเบื้องต้น 
การสืบค้นข้อมลู การอ้างอิงข้อมูล การเขียน
บรรณานุกรม การน าเสนอรายงาน การ
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

อ.312 การเขียนเชิงวิชาการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE312 ACADEMIC WRITING)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.213) 
 การเขียนรายงานการวิจัยเบื้องต้น 
การสืบค้นข้อมลู การอ้างอิงข้อมูล การเขียน
บรรณานุกรม การน าเสนอรายงาน การ
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน เนื่องจาก
รายวิชา อ.213 การเขียนระดับ
ความเรยีง เป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ่
การเรยีนในรายวิชานี ้

อ.371 อังกฤษธุรกิจ 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE371 BUSINESS ENGLISH I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.209) 
 ฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงธุรกิจ ค าศัพท์ 
ส านวน รูปแบบของภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวงการ
ธุรกิจ และการน าเสนอ 

อ.371 อังกฤษธุรกิจ 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE371 BUSINESS ENGLISH I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.111) 
 การฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงธุรกิจ 
ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบของภาษาอังกฤษท่ีใช้
ในวงการธุรกิจ และการน าเสนอ 

ปรับรายวิชาบังคับก่อนเนื่องจาก
รายวิชา อ.111 การเขียนระดับย่อ
หน้า เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรายวิชานี ้
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- อ.372 อังกฤษธุรกิจ 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE372 BUSINESS ENGLISH II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.371) 
 การฟัง พูด อ่าน เขียนข้ันสูงใน
สถานการณ์เชิงธุรกิจ ภาษาท่ีใช้ในการ
ประชุมสมัมนาประเภทต่างๆ การอภิปราย 
การเจรจาต่อรอง เอกสารทางธุรกจิ การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ย้ายมาจากรายวิชาเอกเลือก 
เพราะเป็นรายวิชาที่จะใหอ้งค์
ความรูส้ าหรับนักศึกษาในการ
ท างานในสถานประกอบการ 
 

- อ.391 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการ
เข้าใจพหุวัฒนธรรม 

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AE391 ENGLISH FOR MULTICULTURAL 
LEARNING AND UNDERSTANDING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.135 และ 
ศท.136) 
 ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรู้
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยผ่านการเรยีนรู้ใน
ชุมชนพหุวัฒนธรรมและการสืบคน้ 

ย้ายมาจากรายวิชาเอกเลือก  
อ.494 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
และการเข้าใจพหุวัฒนธรรม 
เนื้อหาคงเดิมแต่มีการปรับรหัสวิชา
เพื่อให้ตรงกับช้ันปทีี่เรียนและลด
จ านวนหน่วยกิตเพื่อให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชา 

อ.492 การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE492 SEMINAR IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.312) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยเน้นการวิเคราะห์ 
น าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้าโดยวิธีการ
อภิปรายและการเขียนรายงาน 

- ย้ายรายวิชานีไ้ปอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
เลือก/วิชาโท หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษด้านอ่ืนๆ เนื่องจาก
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) เน้น
แผนการศึกษาด้านสหกจิศึกษา 
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- อ.496 สหกิจศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 

9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(AE496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
ENGLISH) 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยมีการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน 
และให้นักศึกษาปฏิบตัิงานจริงในฐานะ
พนักงานท่ีสถานประกอบการหรือองค์การ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์จริงจากการปฏิบตัิงาน 

ย้ายมาจากรายวิชาเอกเลือกเพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) ที่
เน้นแผนการศึกษาด้านสหกิจศึกษา 

  2.2.2 วิชาภาษาศาสตร์ 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

 

อ.234 สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบือ้งต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE234 INTRODUCTION TO PHONETICS 
AND PHONOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.209) 
(เง่ือนไขส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ : สอบได้วิชา อ.100 หรือผ่าน
การสอบวัดระดบั ) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและ
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์แขนงตา่งๆ 
สัทศาสตร์ ระบบสัทสัญลักษณต์่างๆ และสัท
วิทยา  

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา 
อ.331 ระบบเสียงและระบบค า
เบื้องต้นเพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องได้ในรายวิชา
เดียวกัน 

อ.235 วจีวิพากษ์ และวากยสมัพนัธ์เบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE235 INTRODUCTION TO 
MORPHOLOGY AND SYNTAX) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.234) 

ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์
โครงสร้างของหนว่ยค า ค า วลี อนุประโยค 
และประโยคชนิดต่างๆ ในภาษาองักฤษ  

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา 
อ.332 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความ
เข้มข้น 
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- อ.237 สรีรสัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE237 ARTICULATORY ENGLISH 
PHONETICS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 
 การท าให้เกิดเสียงพูดใน
ภาษาอังกฤษ สัทอักษรในการถอดเสียงระดับ
ค าและระดับประโยค การเน้นเสยีงระดับค า
และประโยคในสถานการณ์อันหลากหลาย 
ลักษณะของเสียงในการพูดต่อเนื่อง ความ
หลากหลายของภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

- อ.331 ระบบเสียงและระบบค าเบือ้งต้น  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE331 INTRODUCTION TO 
PHONOLOGY AND MORPHOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.237) 
 ระบบเสียงเบื้องต้นประกอบด้วย 
ระบบเสียงพูด การกระจายของเสยีงและ
รูปแบบของเสียง และกฎที่เกี่ยวกบัการออก
เสียง และระบบค าอันเกี่ยวเนื่องกบัการ
วิเคราะหห์น่วยค า ส่วนประกอบและชนิดของ
ค า 

รายวิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้
วิเคราะหร์ะบบเสียงและโครงสร้าง
ค า 

- อ.332 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE332 ENGLISH SYNTAX) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 
 กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีของ
การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคโดยใช้ทฤษฎี
ด้านไวยากรณ์ เน้นการวิเคราะหโ์ครงสร้างวลี 
อนุประโยค และประโยค 

รายวิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้
วิเคราะหโ์ครงสร้างประโยคเพื่อ
เป็นความรู้พื้นฐานในการเรยีน
รายวิชาอื่นๆในหลักสูตร 
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- อ.434 ภาษาศาสตรเ์ชิงปฏิบัต ิ

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE434 PRAGMATICS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 
 กระบวนทัศน์ทางทฤษฎีพื้นฐาน
ด้านบริบทที่น าไปสู่ความหมายในลักษณะ
ต่างๆ และการวิเคราะหค์ุณลักษณะการพูดที่
หลากหลาย 

รายวิชาใหม ่เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึ
วิเคราะหโ์ครงสร้างความหมายใน
ระดับบริบท 

      2.2.3 วิชาวรรณคดี  
จ านวน 12 หน่วยกิต 

 

- อ.225 วรรณกรรมร้อยแก้ว 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE225 FICTION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.223) 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัในงาน
วรรณกรรมร้อยแก้ว และงานวรรณกรรมร้อย
แก้วยุคต่างๆของอเมริกาและอังกฤษ 

รายวิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ด้านวรรณกรรมร้อยแก้วยคุ
ต่างๆของอเมริกาและอังกฤษ 

- อ.282 เทวต านานโลก 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE282 WORLD MYTHOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.135 และ 
ศท.136) 
 เทวต านานจากวัฒนธรรมต่างๆ 
และอิทธิพลที่มีต่องานวรรณกรรม 

รายวิชาใหม ่เพื่อขยายขอบเขตการ
เรียนวรรณกรรมท่ีไม่จ ากัดเฉพาะ
วรรณกรรมตะวันตก 

- อ.325 วรรณกรรมการละคร 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE325 DRAMA) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.223) 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัในงาน
วรรณกรรมการละคร และงานวรรณกรรมการ
ละครประเภทต่างๆ จากแตล่ะยุคสมัย 

รายวิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ด้านวรรณกรรมการละคร
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรสีาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(มคอ. 1) 
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หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
- อ.326 วรรณกรรมร้อยกรอง 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE326 POETRY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.223) 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัในงาน
วรรณกรรมร้อยกรอง และงานวรรณกรรม
ร้อยกรองยุคต่างๆของอเมริกาและอังกฤษ 

รายวิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ด้านวรรณกรรมร้อยกรอง
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรสีาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(มคอ. 1) 

 2.2.4 วิชาการแปล จ านวน 9 หน่วยกิต  
อ.411 หลักการแปล 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE411 PRINCIPLES OF TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.204) 
 หลักการแปลประโยคและบทความ
สั้น ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

อ.314 หลักการแปล       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE314 PRINCIPLES OF TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.205) 
 หลักการแปลประโยคและบทความ
สั้น ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

1. ปรับรหัสรายวิชาเพื่อให้ตรงกับ
ช้ันปีท่ีเรียนตามแผนการเรียนของ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
2. ปรับรายวิชาบังคับก่อน
เนื่องจากรายวิชา อ.205 การอ่าน
เพื่อความเข้าใจเป็นรายวิชาที่รวม
เนื้อหารายวิชา อ.203 การอ่าน 1 
และ อ.204 การอ่าน 2 เข้าด้วยกัน
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
และรายวิชาดังกล่าวเป็นพื้นฐานใน
การเรยีนวิชา อ.314 หลักการแปล 

- อ.418 การแปลเอกสารทางการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE418 OFFICIAL DOCUMENT 
TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 
 การแปลเอกสารราชการ เอกสาร
ทางการ และแบบฟอร์มต่างๆ โดยเน้นการ
แปลจากทั้งภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 



81 

 
  
 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
- อ.419 การแปลเพื่อการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE419 TRANSLATION FOR CROSS-
CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 
 แปลเอกสาร บทอ่าน ส านวน สื่อ
สิ่งพิมพ์ที่มีนัยทางวัฒนธรรม โดยเน้นการ
แปลจากทั้งภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

2. กลุม่วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาเอก
เลือกต่อไปนี้ และ/หรือวิชาโทจากรายวิชาโท
จากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
พายัพ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2.3 กลุม่วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือก
ต่อไปนี้ และ/หรือเลือกศึกษาวิชาโทของ
สาขาวิชาอื่นโดยไดร้ับการอนุมตัิตาม
ขั้นตอน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

ปรับจ านวนหน่วยกติเพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

 (ก) หมวดวิชาวรรณกรรม ก าหนดหมวดวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

อ.281 เทพปกรณัมและพระคัมภรี์ไบเบลิใน
วรรณคดีภาษาอังกฤษ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE281 MYTHOLOGY AND BIBLICAL 
BACKGROUND TO ENGLISH 
LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.209) 
 เทพปกรณัมตะวันตกท่ีส าคญั หัวข้อ
ส าคัญของพระคมัภรี์ไบเบิลที่มีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมตะวันตก 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ อ.282 เทวต านานโลก เพื่อ
ขยายขอบเขตการเรียน
วรรณกรรมท่ีไม่จ ากัดเฉพาะ
วรรณกรรมตะวันตก 
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อ.323 สังเขปประวัติวรรณคดีอังกฤษ 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE323 SURVEY OF BRITISH LITERATURE I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 วิวัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษตั้งแต่สมัย
แองโกลแซกซันจนถึงสมยัครสิต์ศตวรรษที่ 17 โดย
เลือกจากผลงานช้ินเอกของแต่ละสมัยเน้นประเภท
ของวรรณกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชา  
อ.225 วรรณกรรมร้อยแก้ว
และ อ.326 วรรณกรรมร้อย
กรอง ซึ่งได้กล่าวถึงวรรณคดี
อเมริกันและอังกฤษในยุค
ต่างๆและเปิดรายวิชาอ.329 
วรรณคดีเปรียบเทียบ โดยเน้น
ทักษะในการเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความ
หลากหลาย 

อ.324 สังเขปประวัติวรรณคดีอังกฤษ 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE324 SURVEY OF BRITISH LITERATURE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณคดีอังกฤษตั้งแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษ
ที่ 18  จนถึงปัจจุบัน โดยเลือกจากผลงานช้ินเอกใน
แต่ละสมัย เน้นพื้นฐานภูมิหลังทางวัฒนธรรมและ
อิทธิพลในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชา  
อ.225 วรรณกรรมร้อยแก้ว
และ อ.326 วรรณกรรมร้อย
กรอง ซึ่งได้กล่าวถึงวรรณคดี
อเมริกาและอังกฤษในยุค
ต่างๆและเปิดรายวิชาอ.329 
วรรณคดีเปรียบเทียบ โดยเน้น
ทักษะในการเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความ
หลากหลาย 

อ.327 สังเขปประวัติวรรณคดีอเมริกัน 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE327 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 วิวัฒนาการของวรรณคดีอเมริกัน ตั้งแต่
สมัยอาณานิคมถึงคริสตศ์ตวรรษที่ 19  โดยเลือกจาก
ผลงานท่ีเป็นช้ินเอกในแตล่ะสมัย เน้นพื้นฐาน ภูมิ
หลังทางวัฒนธรรม อิทธิพลในแตล่ะยุคแต่ละสมยั 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชา  
อ.225 วรรณกรรมร้อยแก้ว
และ อ.326 วรรณกรรมร้อย
กรอง ซึ่งได้กล่าวถึงวรรณคดี
อเมริกาและอังกฤษในยุค
ต่างๆและเปิดรายวิชาอ.329 
วรรณคดีเปรียบเทียบ โดยเน้น
ทักษะในการเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความ
หลากหลาย 
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อ.328 สังเขปประวัติวรรณคดีอเมริกัน 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE328 SURVEY OF AMERICAN 
LITERATURE II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณคดีอเมริกันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เน้นพื้นฐานภมูิหลังทาง
วัฒนธรรมและอิทธิพลในแตล่ะยุคแต่ละสมัย 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา  
อ.225 วรรณกรรมร้อยแก้วและ 
อ.326 วรรณกรรมร้อยกรอง ซึ่ง
ได้กลา่วถึงวรรณคดีอเมริกาและ
อังกฤษในยุคต่างๆและเปดิ
รายวิชาอ.329 วรรณคดี
เปรียบเทยีบ โดยเน้นทักษะใน
การเปรยีบเทียบ วิเคราะห์
วรรณกรรมท่ีมีความหลากหลาย 

- อ.329 วรรณคดีเปรียบเทยีบ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE329 COMPARATIVE LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 
 การเปรยีบเทียบงานวรรณกรรม
ที่มาจากภาษา วัฒนธรรมและ/หรอืช่วงเวลาที่
ต่างกัน 

รายวิชาใหม ่ส าหรับนักศึกษาที่
มีความสนใจศึกษาความ
แตกต่างของงานวรรณกรรมที่
หลากหลาย 

อ.421 วรรณกรรมภาษาอังกฤษรว่มสมัย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE421 CONTEMPORARY ENGLISH 
LITERARY WORKS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณกรรมร่วมสมัยประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่สงครามโลกครั้งท่ีสองจนถึงปัจจุบัน 

อ.421 วรรณกรรมร่วมสมัย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE421 CONTEMPORARY LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 
 วรรณกรรมร่วมสมัยประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่สงครามโลกครั้งท่ีสองจนถึงปัจจุบัน 

1. ปรับชื่อวชิาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. ปรับรายวิชาบังคับก่อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูรปรับปรุง 2562 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรสีาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

อ.422 บทละครของเชคสเปียร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE422 SHAKESPEARE’S PLAYS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 บทละครของเชคสเปียร์ ทั้งละครอิง
ประวัติศาสตร์ สุขนาฏกรรม และโศกนาฏกรรม 

อ.422 บทละครของเชคสเปียร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE422 SHAKESPEARE’S PLAYS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 บทละครของเชคสเปียร์ ทั้งละครอิง
ประวัติศาสตร์ สุขนาฏกรรม และ
โศกนาฏกรรม 

คงเดิม 
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อ.423 วรรณคดีเอเชีย 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE423 ASIAN LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณคดีเอเชียที่เขยีนหรือแปลเปน็
ภาษาอังกฤษ 

อ.423 วรรณคดีเอเชีย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE423 ASIAN LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณคดีเอเชียที่เขยีนหรือแปลเปน็
ภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

อ.424 วรรณกรรมซีไรต ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE424 S.E.A. WRITE AWARD LITERARY 
WORKS) 
(วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน ท่ีเขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

อ.424 วรรณกรรมซีไรต ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE424 S.E.A. WRITE AWARD LITERARY 
WORKS) 
(วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน ท่ีเขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

- อ.425 ศิลปะการชมภาพยนตร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE425 THE ART OF WATCHING FILMS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 
 การวิเคราะห์ภาพยนตรเ์บื้องต้น 
องค์ประกอบของภาพยนตร์ และโครงสร้าง
การเลา่เรื่อง 

รายวิชาใหม่ ส าหรับนักศึกษาที่
มีความสนใจด้านการวเิคราะห์
ภาพยนตร ์

อ.426 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH 
LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.224) 
 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ
ตามความสนใจของนักศึกษา 

อ.426 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH 
LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 
 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดี
ภาษาอังกฤษตามความสนใจของนักศึกษา 

ปรับรายวิชาบังคับก่อน เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 
1) 
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อ.338 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE338 CREATIVE WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.311) 
 การเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองหลาก
ประเภท การแสดงความคิดผ่านกระบวนการ
เขียน และการอภิปรายกลุม่ 

อ.427 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE427 CREATIVE WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.326) 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแกว้ 
ร้อยกรอง และบทละคร การทบทวนงานเขียน
ของตนเอง และการแสดงความคดิเห็นต่องาน
เขียนของผู้อื่นผ่านการอภิปรายกลุ่ม 

1. เปลี่ยนรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มวิชา 
2. ปรับรายวิชาบังคับก่อน
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูรปรับปรุง 2562 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรสีาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

 (ข) หมวดวิชาภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 

- อ.333 ภาษา ความหมาย และกระบวนทัศน์         
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE333 LANGUAGE, MEANING, AND 
CONCEPTS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
ความหมาย องค์ประกอบของความหมายใน
ภาษา กระบวนทัศน์ในการวเิคราะห์
ความหมายในภาษา 

รายวิชาใหม ่เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ความหมายในระดับค าและ
ประโยค 

อ.361 ภาษาศาสตรเ์ชิงสังคม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE361 SOCIOLINGUISTICS)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.235) 
 โครงสร้างภาษา พลวัตของภาษา 
ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาษาและที่ภาษา
มีต่อสังคม ความหลากหลายของการใช้ภาษา
ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมในเรื่อง
ของเพศภาวะ ชนช้ันทางสังคม เชื้อชาติ ชาติ
พันธุ์ การเมือง เทคโนโลยีและสื่อร่วมสมัย 
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ อ.363 ภาษากับสังคม เพื่อ
มุ่งเน้นความหลากหลายทาง
ภาษาในสังคมพหภุาษาและการ
ใช้ภาษาในบริบทสังคมต่างๆ 
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อ.362 ภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE362 PSYCHOLINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.235) 
 ภาษาในเชิงจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการพัฒนาในการเรียนรู้ รับรู้ภาษาที่
หนึง่และภาษาทีส่องของเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษา 

อ.362 ภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE362 PSYCHOLINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.236) 
ภาษาในเชิงจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการพัฒนาในการเรียนรู้ รับรู้ภาษา 
ทีห่นึ่งและภาษาทีส่องของเด็กและผู้ใหญ่  
ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนภาษา 

ปรับรายวิชาบังคับก่อน เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(มคอ.1) 

 อ.363 ภาษากับสังคม 
3 (3-0-6) หน่วยกติ 

(AE363 LANGUAGE AND SOCIETY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม 
ความหลากหลายทางภาษาอันเนือ่งมาจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม การ
ใช้ภาษาในสังคมพหุภาษา การใช้ภาษาใน
บริบทสังคมตา่งๆ 

รายวิชาใหม ่เพื่อให้นักศึกษาได ้
เรียนรูค้วามหลากหลายทาง
ภาษาในสังคมพหภุาษาและการ
ใช้ภาษาในบริบทสังคมต่างๆ 

- อ.435 วจนสัมพันธ ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE435 Discourse Analysis) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.236) 
 กระบวนทัศน์พื้นฐานและกระบวน
ทฤษฎีทางด้านวาทกรรม องค์ประกอบ 
โครงสร้างของหน่วยทางภาษาที่แสดงการใช้
ภาษาปรากฏต่อเนื่องกันในระดับที่สูงกว่า
ประโยคที่มีเอกภาพทางความหมายวาทกรรม
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

รายวิชาใหม ่เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของภาษา
ที่สูงกว่าระดับประโยค 

อ.436 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE436 SPECIAL TOPICS IN LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.235) 
 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร์ตาม
ความสนใจของนักศึกษา 

อ.436 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE436 SPECIAL TOPICS IN LINGUISTICS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.236) 
 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร์ตาม
ความสนใจของนักศึกษา 

ปรับรายวิชาบังคับก่อน เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(มคอ. 1) 
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 (ค) หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
 

อ.372 อังกฤษธุรกิจ 2      
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE372 BUSINESS ENGLISH II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.371) 
 การฟัง พูด อ่าน เขียนข้ันสูงใน
สถานการณ์เชิงธุรกิจ ภาษาท่ีใช้ในการ
ประชุมสมัมนาประเภทต่างๆ การอภิปราย การ
เจรจาต่อรอง เอกสารทางธุรกจิ การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ย้ายรายวิชานีไ้ปอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

อ.373 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE373 ENGLISH FOR HOSPITALITY 
INDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.209) 
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ  เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ การสร้าง
สถานการณ์จ าลองเพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติ
ในช้ันเรียน 

อ.373 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการ
บริการ                    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE373 ENGLISH FOR TOURISM 
INDUSTRY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบรกิาร การ
สร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึก
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

ปรับรายวิชาบังคับก่อนเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

อ.374 ภาษาอังกฤษส าหรับการสือ่สารมวลชน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.209) 
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เพื่อการ
สื่อสารมวลชน การน าไปใช้ในการผลิตสื่อ และ
การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การสื่อสารมวลชน 

อ.374 ภาษาอังกฤษส าหรับกาสื่อสารมวลชน            
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.213) 
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เพื่อ
การสื่อสารมวลชน การน าไปใช้ในสื่อ และ
การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การสื่อสารมวลชน 

1. ปรับรายวิชาบังคับก่อน
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
กระชับ 

- อ.375 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจออนไลน ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE375 ENGLISH FOR ONLINE 
BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารส าหรับ
ธุรกิจออนไลน ์

รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
เพื่อส่งเสริมคณุลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
2562 
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- อ.376 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรธุรกิจ 

การบิน                      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE376 ENGLISH FOR AIRLINES 
PERSONNEL) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรธุรกจิการบิน 

รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
เพื่อส่งเสริมคณุลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
2562 

- อ.377 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE377 English for Tour Guide) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 

รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
เพื่อส่งเสริมคณุลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
2562 

- อ.378 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจน าเข้าและ
ส่งออก                      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE378 ENGLISH FOR IMPORT – 
EXPORT BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจน าเข้าและส่งออก 

รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
เพื่อส่งเสริมคณุลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
2562 

อ.412 การอ่าน การแปล และการเขียนข่าว                     
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE412 READING, TRANSLATION AND 
WRITING NEWS ARTICLES) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.411) 
ทักษะการอ่าน การแปล และการเขียนข่าว
หนังสือพิมพ ์

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่คือรายวิชา อ. 418 การ
แปลเพื่อการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมเพื่อสนองตอบ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้น
ความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 

อ.416 ล่าม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE416 INTERPRETATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.411) 
 ทักษะการพูดสองภาษาที่จ าเป็นในการ
ถอดความปากเปล่าจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย 

อ.416 ล่าม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE416 INTERPRETATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 
 ทักษะการพูดสองภาษาที่จ าเป็นใน
การถอดความปากเปล่าจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาบังคับก่อน
จาก อ.411 หลักการแปลใน
หลักสตูรปรับปรุง 2557 เป็น อ.
314 หลักการแปลในหลักสูตร
ปรับปรุง 2562  
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อ.417 หัวข้อพิเศษทางการแปล 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE417 SPECIAL TOPICS FOR 
TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.411) 
 ทักษะการแปลในขอบเขตเนื้อหาที่
ผู้เรยีนเลือกศึกษาตามความสนใจ 

อ.417 หัวข้อพิเศษทางการแปล 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE417 SPECIAL TOPICS FOR 
TRANSLATION) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 
 ทักษะการแปลในขอบเขตเนื้อหาที่
ผู้เรยีนเลือกศึกษาตามความสนใจ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาบังคับก่อน
จาก อ.411 หลักการแปล ใน
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
เป็น อ.314 หลักการแปล ใน
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
เพื่อให้รหัสรายวิชาตรงกับช้ันปี
ที่เรียน 
  

อ.451 ระเบียบวิธีการสอนภาษาองักฤษ 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(AE451 METHODOLOGY OF ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.315) 
 ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การ
จัดท าหลักสูตร การใช้เทคนิคการสอนกิจกรรม
การเรยีนการสอน นวัตกรรมการจดัการช้ันเรยีน 
การทดสอบ การประเมินผลการเรยีนการสอน
และการฝึกปฏิบตัิในสถานการณจ์ริง 

อ.451 ระเบียบวิธีการสอนภาษาองักฤษ 
4 (3-2-7) หน่วยกิต 

(AE451 METHODOLOGY OF ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.214) 
 ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
การจัดท าหลักสตูร การใช้เทคนิคการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการ
จัดการช้ันเรียน การทดสอบ การประเมินผล
การเรยีนการสอนและการฝึกปฏิบตัิใน
สถานการณ์จริง 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาบังคับก่อน
จาก อ.315 การพูดในท่ีชุมชน 
ในหลักสูตรปรับปรุง 2557 เป็น 
อ.214 การพูดในท่ีชุมชน ใน
หลักสตูรปรับปรุง 2562 

อ.452 การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย 
5 (3-4-8) หน่วยกิต 

(AE452 TEACHING ENGLISH TO THAI 
STUDENTS) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.451) 
 การประยุกต์และบูรณาการทฤษฎแีละ
หลักการเรียนการสอนเพื่อสร้างหลักสูตร 
กระบวนวิชา และการปฏิบตัิ การจัดการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลใน
ช้ันเรียนของการศึกษาในระบบ เป็นเวลาหนึ่ง
ภาคการศึกษา 

อ.452 การฝึกสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ          5 (3-4-8) หน่วยกิต 
(AE452 PRACTICUM IN TEACHING 
ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.451) 
 การประยุกต์และบูรณาการทฤษฎี
และหลักการเรียนการสอนเพื่อสรา้งหลักสูตร 
กระบวนวิชา และการปฏิบตัิ การจัดการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล
ในช้ันเรียนของการศึกษาในระบบ เป็นเวลา
หนึ่งภาคการศึกษา 

ปรับชื่อวิชาให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา  
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อ.453 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการสอนภาษาอังกฤษ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE453 EDUCATIONAL INNOVATIONS AND 
TECHNOLOGY FOR ENGLISH TEACHING) 
 แนวคิดทฤษฎีในการใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ ผลิต 
ปรับปรุง และน าไปใช้ 

อ.453 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการสอนภาษาอังกฤษ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE453 EDUCATIONAL INNOVATIONS 
AND TECHNOLOGY FOR ENGLISH 
TEACHING) 
 แนวคิดทฤษฎีในการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ 
ผลิต ปรับปรุง และน าไปใช้ 

คงเดิม 

อ.495 การฝึกภาคปฏิบตั ิ
3 (0-18-9) หน่วยกิต 

(AE495 PRACTICUM) 
 ฝึกปฏิบัตเิพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ใช้
ความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการท างานใน
สถานประกอบการต่างๆ และเพื่อการเรยีนรู้ใน
การปรับตัว และแก้ปญัหาเฉพาะหน้า 

อ.495 การฝึกภาคปฏิบตั ิ
3 (0-18-9) หน่วยกิต 

(AE495 PRACTICUM) 
 ฝึกปฏิบัตเิพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้
ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ในสถานประกอบการต่างๆ และเพื่อการ
เรียนรู้ในการปรับตัว และแก้ปญัหาเฉพาะหน้า 

คงเดิม 
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 (ง) หมวดวิชาภาษาอังกฤษด้านอื่นๆ  

- อ.116 การสนทนาและการอภิปราย
ภาษาอังกฤษ                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
 (AE116 ENGLISH CONVERSATION AND 
DISCUSSION)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.115)  
 การฟังและพูดเพื่อการเสวนาและ
การอภิปราย 

ย้ายมาจากรายวิชาเอกบังคับ 
เนื่องจากหลักสตูรปรับปรุง 
2562 เพิ่มรายวิชาแกนด้าน
ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

- อ.283 วัฒนธรรมโลก  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE283 WORLD CULTURES) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.135) 

ประวัติความส าคญัของพิธีการและ
เทศกาลต่างๆ รวมทั้งความรู้ด้าน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่เพื่อเปดิโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรูเ้กี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆโดยไม่จ ากัด
เฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เท่านั้น โดยปรับเนื้อหาจาก
รายวิชาเดมิ อ.209 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ 

อ.313 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาองักฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE313 RESEARCH METHODOLOGY IN 
ENGLISH) 
 ความหมาย เป้าหมาย ประเภทและ
กระบวนการพื้นฐานส าหรบัการท าวิจัย การ
ก าหนดปัญหา การออกแบบการวจิัย การสร้าง
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู การเขียน
โครงการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และการ
เขียนรายงานวิจัย 

อ.392 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาองักฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE392 RESEARCH METHODOLOGY IN 
ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.312) 
 การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู 
การเขียนโครงการวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย 

1. เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน  
อ.312 การเขียนเชิงวิชาการ 
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรยีน 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับขึ้น 
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อ.491 การศึกษาเอกเทศทางด้านภาษาอังกฤษ  

3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AE491 INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.206) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อท่ีมีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชา
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

อ.491 การศึกษาเอกเทศทางด้าน
ภาษาอังกฤษ                3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AE491 INDEPENDENT STUDY IN 
ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.392) 

นักศกึษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มี
ความสนใจเป็นพเิศษทางด้านภาษาอังกฤษ 
โดยท าการศึกษาในเชิงลึกและมีอาจารย์ใน
สาขาวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาบังคับก่อน
จาก อ.206 การอ่านเชิง
วิเคราะห์ในหลักสตูรปรับปรุง 
2557 เป็น อ.392 ระเบียบวิธี
วิจัยทางภาษาอังกฤษใน
หลักสตูรปรับปรุง 2562 

- อ.492 การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE492 SEMINAR IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.312) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยเน้นการวิเคราะห์ 
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวธิีการ
อภิปรายและการเขียนรายงาน 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสตูรปรับปรุง 2562 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรสีาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) ที่เน้น
แผนการศึกษาด้านสหกจิศึกษา 

อ.493 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาอังกฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.206) 
 เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ภาษาอังกฤษตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไป
ทุกปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศกึษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อ.493 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาอังกฤษ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.207) 
 เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านภาษาอังกฤษตามความสนใจของ
นักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอน เนื้อหาวิชา
อาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้
ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารยไ์ดต้ิดตามและ
เรียนรู้วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาบังคับก่อน
จาก อ.206 การอ่านเชิง
วิเคราะห์ในหลักสตูรปรับปรุง 
2557 เป็น อ.207 การอ่านเชิง
วิเคราะห์และวิพากษ์ใน
หลักสตูรปรับปรุง 2562 
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อ.494 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการ
เข้าใจพหุวัฒนธรรม       6 (1-15-10) หน่วยกิต 
(AE494 ENGLISH FOR MULTICULTURAL 
LEARNING AND UNDERSTANDING) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.209) 
 ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรู้
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยผ่านการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองในต่างประเทศ 

- ย้ายรายวิชานีไ้ปอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 

อ.496 สหกิจศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 
9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(AE496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
ENGLISH) 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยมีการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน และ
ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานท่ี
สถานประกอบการหรือองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง
จากการปฏิบตัิงาน 

- ย้ายรายวิชานีไ้ปอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
2562 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. 1) 
และสอดคล้องกับคณุลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 

3. กลุม่วิชาภาษาต่างประเทศ 
ให้นักศึกษาเรียนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศโดย
เลือกจากภาษาใดภาษาหนึ่งดังต่อไปนี้ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต (นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโท
ภาษาเยอรมันไม่สามารถเลือกเรียน
ภาษาเยอรมันในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้) 

- ยกเลิกกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้
นักศึกษาได้ศึกษารายวิชา
ภาษาอังกฤษตามโครงสร้าง
หลักสตูรได้ครอบคลุมและ
เข้มข้นเพียงพอส าหรับการ
ท างานในสถานประกอบการ 

ภต.251 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL251 INTRODUCTION TO CHINESE 
CONVERSATION) 
 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพูด การ
ทักทาย การกล่าวค าลา การขอโทษ การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน)เป็นรายวิชาโทได ้
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ภต.252 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL252 CHINESE CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต.251 หรือผ่าน
การสอบวัดระดบัความรู้) 
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
การตั้งค าถามและตอบค าถาม การสนทนา
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่วๆไป และดินฟ้าอากาศ 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจนี)เป็นรายวิชาโทได ้

ภต.351 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FL351 CHINESE CONVERSATION FOR 
TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.252) 
 การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการ
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆ 
สถานท่ีท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อของ การ
บอกทิศทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาราง
เที่ยวบิน รถไฟหรือรถทัวร ์

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน)เป็นรายวิชาโทได ้

ภต.352 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ  
3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(FL352 CHINESE CONVERSATION FOR 
BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.252) 
 การสนทนาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ การ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธรุกิจ การตั้งค าถาม 
การตอบค าถาม และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ธุรกิจทั่วๆไป 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน)เป็นรายวิชาโทได ้
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หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
ภต.253 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL253 INTRODUCTION FOR JAPANESE 
CONVERSATION) 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพูด การ
ทักทาย การกล่าวค าลา การขอโทษ การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) เป็นรายวิชาโทได ้

ภต.254 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวัน           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL254 JAPANESE CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.253 หรือผ่าน
การสอบวัดระดบัความรู้) 
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวัน การตั้งค าถามและตอบค าถาม 
การสนทนาเกีย่วกับความเป็นอยูท่ั่วๆไป และดิน
ฟ้าอากาศ 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) เป็นรายวิชาโทได ้

ภต.353 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL353 BASIC JAPANESE CONVERSATION 
FOR TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.254) 
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในบริบทของ
การท่องเที่ยว การสนทนาเกีย่วกับประเทศญี่ปุ่น 
สถานท่ีท่องเที่ยว ตารางเที่ยวบิน รถไฟหรือ
รถทัวร ์ทิศทาง การสั่งอาหาร การซื้อของ 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) เป็นรายวิชาโทได ้

ภต.354 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานในที่
ท างาน                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL354 BASIC JAPANESE CONVERSATION 
IN A WORK PLACE) 
(วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.254) 
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในบริบทของ
การท างาน การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การ
อธิบายและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างาน
ทั่วๆไป 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) เป็นรายวิชาโทได ้

หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
ภต.255 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(FL255 INTRODUCTION TO KOREAN 
CONVERSATION) 
 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาเกาหลี) เป็นรายวิชาโทได ้
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ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพูด การ
ทักทาย การกล่าวค าลา การขอโทษ การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น 
ภต.256 การสนทนาภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจ าวัน           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL256 KOREAN CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.255 หรือผ่าน
การสอบวัดระดบัความรู้) 
 การสนทนาภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจ าวัน การตั้งค าถามและตอบค าถาม 
การสนทนาเกีย่วกับความเป็นอยูท่ั่วๆไป และดิน
ฟ้าอากาศ 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษา
เกาหลี) เป็นรายวิชาโทได ้

ภต.355 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการ
ท่องเที่ยว            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL355 KOREAN CONVERSATION FOR 
TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.256) 
การสนทนาภาษาเกาหลีในบริบทของการ
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ 
สถานท่ีท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อของ การ
บอกทิศทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาราง
เที่ยวบิน รถไฟหรือรถทัวร ์

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษา
เกาหลี) เป็นรายวิชาโทได ้

ภต.356 การสนทนาภาษาเกาหลพีื้นฐานในท่ี
ท างาน                       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL356 BASIC KOREAN CONVERSATION IN 
A WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.256) 
 การสนทนาภาษาเกาหลีในบริบทของ
การท างาน การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การ
อธิบายและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างาน
ทั่วๆไป 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาเกาหลี) เป็นรายวิชาโทได ้
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หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
ภต.257 การสนทนาภาษาสเปนเบื้องต้น 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL257 INTRODUCTION TO SPANISH 
CONVERSATION) 
 การสนทนาภาษาสเปนเบื้องต้น 
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพูด การ
ทักทาย การกล่าวค าลา การขอโทษ การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น 

- 
 

ยกเลิก เนื่องจากการเรียน
รายวิชาภาษาสเปนจ านวน 9 
หน่วยกิต ของผู้เรียนทีไ่ม่มี
พื้นฐานเพียงพอท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถน าความรู้และทักษะไป
ใช้งานได้จริง 

ภต.258 การสนทนาภาษาสเปนใน
ชีวิตประจ าวัน           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL258 SPANISH CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.257 หรือผ่าน
การสอบวัดระดบัความรู้) 
 การสนทนาภาษาสเปนในชีวิต 
ประจ าวัน การตั้งค าถามและตอบค าถาม การ
สนทนาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ท่ัวๆไป และดินฟ้า
อากาศ 

- ยกเลิก เนื่องจากการเรียน
รายวิชาภาษาสเปนจ านวน 9 
หน่วยกิต ของผู้เรียนทีไ่ม่มี
พื้นฐานเพียงพอท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถน าความรู้และทักษะไป
ใช้งานได้จริง 

ภต.357 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อการ
ท่องเที่ยว            3 (3-0-6 หน่วยกิต) 
(FL357 SPANISH CONVERSATION FOR 
TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.258) 
 การสนทนาภาษาสเปนในบริบทของ
การท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกีย่วกบัประเทศ
ต่างๆ สถานท่ีท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อ
ของ การบอกทิศทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตารางเที่ยวบิน รถไฟหรือรถทัวร ์

- ยกเลิก เนื่องจากการเรียน
รายวิชาภาษาสเปนจ านวน  
9 หน่วยกิต ของผู้เรียนที่ไม่มี
พื้นฐานเพียงพอท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถน าความรู้และทักษะไป
ใช้งานได้จริง 
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หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
ภต.358 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อธุรกิจ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL358 SPANISH CONVERSATION FOR 
BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.258) 
 การสนทนาภาษาสเปนในเชิงธุรกิจ 
การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิ การตั้ง
ค าถาม การตอบค าถาม และการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆไป 

- ยกเลิก เนื่องจากการเรียน
รายวิชาภาษาสเปนจ านวน 9 
หน่วยกิต ของผู้เรียนทีไ่ม่มี
พื้นฐานเพียงพอท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถน าความรู้และทักษะไป
ใช้งานได้จริง 

ภต.259 ภาษาเยอรมัน 1  
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(FL259 GERMAN I) 
 ภาษาเยอรมันส าหรับผู้เริม่เรยีน การ
ออกเสียงภาษาเยอรมันอย่างถูกตอ้ง ทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาเยอรมัน) เป็นรายวิชาโท
ได ้

ภต.260 ภาษาเยอรมัน 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(FL260 GERMAN II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ภต.259) 
 ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน บทสนทนา
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวันทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาเยอรมัน) เป็นรายวิชาโท
ได ้

ภต.359 การสนทนาภาษาเยอรมนั 1 
3 (3-0-6) หน่วยกติ 

(FL359 GERMAN CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ภต.259) 
 การสนทนาภาษาเยอรมัน ทักษะการ
ฟังและการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือตามหัวข้อท่ีก าหนด 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาเยอรมัน) เป็นรายวิชาโท
ได ้
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หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
ภต.360 การสนทนาภาษาเยอรมนั 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL360 GERMAN CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ภต.359) 
 การอธิบาย การแสดงความคดิเหน็
เป็นภาษาเยอรมันในหัวข้อต่างๆทกัษะการฟัง
และการพดูโตต้อบ การใช้ส านวนภาษาให้
ถูกต้องตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ 

- ยกเลิก นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาเยอรมัน) เป็นรายวิชาโท
ได ้

 
1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพระดับปรญิญาตรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรยีนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพระดับปรญิญาตรี ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 

คงเดิม 

 
หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ 
 นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาโท ตอ้งศึกษารายวิชาบังคับจ านวน 15 หน่วยกิต 

หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชา
โท ต้องศึกษารายวิชาบังคับจ านวน 12 หน่วย
กิตดังต่อไปนี ้

นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็น
วิชาโท ต้องศึกษารายวิชาบังคับจ านวน 15 
หน่วยกิต 

เพิ่มและยกเลิกรายวิชาให้มี
เนื้อหาเหมาะสมกับหลักสูตร
ใหม ่

- อ.101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE101 INTENSIVE ENGLISH)  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

เพิ่มรายวิชานีเ้พื่อให้นักศึกษามี
พื้นฐานท้ังทักษะการฟัง พูด
และเขียนที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ในรายวิชาอื่นๆของหลักสตูร
วิชาโทภาษาอังกฤษ 
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อ.211 การเขียน 1           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE211 WRITING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.209) 
(เงื่อนไขส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
: สอบได้วิชา อ.100 หรือผ่านการสอบวัดระดับ) 
 การเขียนประโยคแบบต่างๆ เค้าโครง
ความเรยีงขนาดหนึ่งย่อหน้า การเล่าเรื่อง การ
บรรยายเปรยีบเทียบเชิงเหตุและผล เน้น
เอกภาพ ความต่อเนื่องของเนื้อหา และการ
ล าดับขั้นตอน 

อ.111 การเขียนระดับย่อหน้า 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE111 PARAGRAPH WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 
 การเขียนประโยคแบบต่างๆ เค้า
โครงความเรียงขนาดหนึ่งย่อหนา้ การเลา่เรื่อง 
การบรรยายเปรียบเทียบเชิงเหตุและผล เน้น
เอกภาพ ความต่อเนื่องของเนื้อหา และการ
ล าดับขั้นตอน 

1. เปลี่ยนรหสัให้สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชาและช้ันปีท่ีเรียน 
2. เปลี่ยนช่ือรายวิชาให้
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 
3. ปรับรายวิชาบังคับก่อน
เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสตูรใหม ่

อ.116 การสนทนา 2         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE116 CONVERSATION II)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.115)  
 การฟังและพูดเพื่อการเสวนาและการ
อภิปราย 

- เปลี่ยนรายวิชาให้เป็นรายวิชา
เลือกในรายวิชาโทภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากในโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 2562 ไดย้้ายรายวิชานี้
ไปเป็นรายวิชาเอกเลือก 

อ.115 การสนทนา 1         3 (3-0-6) หนว่ยกิต 
(AE115 CONVERSATION I) 
 ทักษะการฟังและพูด เน้นการออก
เสียงท่ีถูกต้องในระดับค าและระดบัประโยค การ
สนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ การฟังเพื่อจับ
ใจความส าคญั และการน าเสนอ 

อ.115 การสนทนาเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE115 BASIC ENGLISH CONVERSATION) 
 ทักษะการฟังและพดู เน้นการออก
เสียงท่ีถูกต้องในระดับค าและระดบัประโยค 
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การฟังเพื่อ
จับใจความส าคัญ และการน าเสนอ 

เปลี่ยนช่ือรายวิชาใหส้อดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชา 

อ.203 การอ่าน 1           3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(AE203 READING I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.209) 
(เงื่อนไขส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
: สอบได้วิชา อ.100 หรือผ่านการสอบวัดระดับ) 
 การอ่านบทความเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียด ทักษะการแปล
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ อ.205 การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยรวมเนื้อหารายวิชา 
อ.203 การอ่าน 1 และ อ.204 
การอ่าน 2 เข้าด้วยกัน 
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- อ.205 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE205 COMPREHENSIVE READING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101)  
 การอ่านบทความเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียด ทักษะการแปลความ 
หมายของค าศัพท์จากบริบท การอ่านบทความ
ที่มีโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การตีความ 
และการเขียนโครงร่างเพื่อการสรปุความ 

รายวิชาใหม ่โดยรวมเนื้อหา
รายวิชา อ.203 การอ่าน 1 
และ อ.204 การอ่าน 2 เข้า
ด้วยกันเพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องได้
ในรายวิชาเดียวกัน 
 

- อ.283 วัฒนธรรมโลก  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(AE283 WORLD CULTURES) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.135) 

ประวัติความส าคญัของพิธีการและ
เทศกาลต่างๆ รวมทั้งความรู้ด้าน
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่เพื่อเปดิโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรูเ้กี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆโดยไม่จ ากัด
เฉพาะประเทศท่ีใช้
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยปรับ
เนื้อหาจากรายวิชาเดิม อ.209 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาเลือก 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาที่สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเปิดสอนในกลุม่วิชาเอกบังคับหรือ
เอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- ยกเลิกรายวิชาเลือกเนื่องจาก
รายวิชาบังคับของหลักสตูรวิชา
โทภาษาอังกฤษของหลักสูตร
ปรับปรุง 2562 มีทักษะทาง
ภาษาเพียงพอส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตได ้
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หลักสูตรวิชาโทภาษาเยอรมัน 
หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาภาษาเยอรมันเป็นวิชา
โท ต้องศึกษารายวิชาบังคับจ านวน 12 หน่วย
กิตดังต่อไปนี ้

นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาภาษาเยอรมันเป็น
วิชาโท ต้องศึกษารายวิชาบังคับจ านวน 12 
หน่วยกิตดังต่อไปนี ้

คงเดิม 

ย.101 ภาษาเยอรมัน 1      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG101 GERMAN I) 
 ภาษาเยอรมันส าหรับผู้เริม่เรยีน การ
ออกเสียงภาษาเยอรมันอย่างถูกตอ้ง ทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ย.101 ภาษาเยอรมัน 1    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG101 GERMAN I) 
 ภาษาเยอรมันส าหรับผู้เริม่เรยีน การ
ออกเสียงภาษาเยอรมันอย่างถูกตอ้ง ทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

คงเดิม 

ย.102 ภาษาเยอรมัน 2   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG102 GERMAN II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101) 
 ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน บทสนทนา
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน 

ย.102 ภาษาเยอรมัน 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG102 GERMAN II)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101) 
 ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน บทสนทนา
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน 

คงเดิม 

ย.201 การสนทนาภาษาเยอรมัน 1 
            3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(AG201 GERMAN CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101) 
 การสนทนาภาษาเยอรมัน ทักษะการ
ฟังและการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือตามหัวข้อท่ีก าหนด 

ย.201 การสนทนาภาษาเยอรมัน 1 
          3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(AG201 GERMAN CONVERSATION I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101) 
 การสนทนาภาษาเยอรมัน ทักษะการ
ฟังและการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือตามหัวข้อท่ีก าหนด 

คงเดิม 

ย.202  การสนทนาภาษาเยอรมัน 2 
            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG202 GERMAN CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย.201) 
 การอธิบาย การแสดงความคดิเหน็
เป็นภาษาเยอรมันในหัวข้อต่างๆ ทักษะการฟัง
และการพดูโตต้อบ การใช้ส านวนภาษาให้
ถูกต้องตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ 

ย.202  การสนทนาภาษาเยอรมัน 2 
          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG202 GERMAN CONVERSATION II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย.201) 
 การอธิบาย การแสดงความคดิเหน็
เป็นภาษาเยอรมันในหัวข้อต่างๆ ทักษะการฟัง
และการพดูโตต้อบ การใช้ส านวนภาษาให้
ถูกต้องตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ 

คงเดิม 

ย.211 ภาษาเยอรมัน 3      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG211 GERMAN III)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.102) 
 ภาษาเยอรมันเพื่อการใช้ภาษาให้
ถูกต้อง โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน ทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ย.211 ภาษาเยอรมัน 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG211 GERMAN III)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.102) 
 ภาษาเยอรมันเพื่อการใช้ภาษาให้
ถูกต้อง โครงสร้างประโยคที่ซับซอ้น ทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

คงเดิม 
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ย.212 การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน 
             (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG212 GERMAN READING AND WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย. 102) 
 การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน 
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนข้อความ 
บรรยาย เล่าเรื่อง 

ย.212 การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน 
             (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG212 GERMAN READING AND WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย. 102) 
 การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน 
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนข้อความ 
บรรยาย เล่าเรื่อง 

คงเดิม 

ย.213 ภาษาเยอรมันส าหรบัการโรงแรม 
             (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG213 GERMAN FOR HOTEL BUSINESS)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201) 
 ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันท่ีใช้ใน
ธุรกิจโรงแรม ประเภทของโรงแรมและที่พัก 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่ใช้ในโรงแรม การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักและบริการต่างๆ 

ย.213 ภาษาเยอรมันส าหรบัการโรงแรม 
             (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG213 GERMAN FOR HOTEL BUSINESS)  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201) 
 ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันท่ีใช้
ในธุรกิจโรงแรม ประเภทของโรงแรมและที่พัก 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่ใช้ในโรงแรม 
การให้ข้อมูลเกีย่วกับห้องพักและบริการตา่งๆ 

คงเดิม 

ย.214 ภาษาเยอรมันส าหรบัการทอ่งเที่ยว 
            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG214 GERMAN FOR TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201) 
 ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันท่ีใช้ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวเน้นดา้น ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรม และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 

ย.214 ภาษาเยอรมันส าหรบัการทอ่งเที่ยว 
          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG214 GERMAN FOR TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201) 
 ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันท่ีใช้
ในธุรกิจการท่องเที่ยวเน้นด้าน ภมูศิาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรม และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

คงเดิม 

ย.215 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมัน
เบื้องต้น            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG215 INTRODUCTION TO GERMAN 
HISTORY AND CULTURE) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมัน 
โครงสร้างและพัฒนาการของสังคม การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง 

ย.215 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมัน
เบื้องต้น          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG215 INTRODUCTION TO GERMAN 
HISTORY AND CULTURE) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เยอรมัน โครงสร้างและพัฒนาการของสังคม 
การศึกษา ศาสนา ศลิปะ เศรษฐกจิ และ
การเมืองการปกครอง 

คงเดิม 
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หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหล ี
หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาท่ีต้องการเลือกเรียนวิชาภาษาเกาหลี
เป็นวิชาโทจะต้องมีแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
วิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องศึกษารายวิชา
บังคับจ านวน 18 หน่วยกิต 

นักศึกษาท่ีต้องการเลือกเรียนวิชาภาษาเกาหลี
เป็นวิชาโทจะต้องมีแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
วิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องศึกษารายวิชา
บังคับจ านวน 18 หน่วยกิต 

คงเดิม 

กล.110 การสนทนาภาษาเกาหลสี าหรับผู้เริ่ม
เรียน            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR110 KOREAN CONVERSATION FOR 
BEGINNERS)  
 การสนทนาเบื้องต้นส าหรับผูไ้ม่มี
พื้นฐานภาษาเกาหลี การทักทาย การกล่าวลา 
การขอบคุณ การขอโทษ การแนะน าตนเอง 
ประโยคพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นตอ่ผู้เริ่มเรียน 

กล.110 การสนทนาภาษาเกาหลสี าหรับผู้เริ่ม
เรียน          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR110 KOREAN CONVERSATION FOR 
BEGINNERS) 
 การสนทนาเบื้องต้นส าหรับผูไ้ม่มี
พื้นฐานภาษาเกาหลี การทักทาย การกล่าวลา 
การขอบคุณ การขอโทษ การแนะน าตนเอง 
ประโยคพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นตอ่ผู้เริ่มเรียน 

คงเดิม 

กล.111 การสนทนาภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจ าวัน           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR111 KOREAN CONVERSATION FOR 
DAILY LIFE)  
 การสนทนาตามสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง
ค าศัพท์ที่ถูกต้องตามมารยาทของการสนทนาใน
สังคมเกาหล ี

กล.111 การสนทนาภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจ าวัน         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR111 KOREAN CONVERSATION FOR 
DAILY LIFE)  
 การสนทนาตามสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง
ค าศัพท์ที่ถูกต้องตามมารยาทของการสนทนา
ในสังคมเกาหล ี

คงเดิม 

กล.112 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีขั้น
พื้นฐาน            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR112 BASIC KOREAN READING AND 
WRITING)  
 การออกเสียงและการเขียนพยัญชนะ 
สระ การประสมอักษร ค าศัพท์พื้นฐาน ประโยค 
การอ่านและเขียนระดับประโยค 

กล.112 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีขั้น
พื้นฐาน          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR112 BASIC KOREAN READING AND 
WRITING)  
 การออกเสียงและการเขียนพยัญชนะ 
สระ การประสมอักษร ค าศัพท์พื้นฐาน 
ประโยค การอ่านและเขียนระดับประโยค 

คงเดิม 

กล.113 ไวยากรณ์เกาหลีเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(KR113 BASIC KOREAN STRUCTURE) 
 ไวยากรณ์ โครงสร้างพื้นฐานของ
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏเิสธ ประโยค
ค าถาม 

กล.113 ไวยากรณ์เกาหลีเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(KR113 BASIC KOREAN STRUCTURE) 
 ไวยากรณ์ โครงสร้างพื้นฐานของ
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏเิสธ ประโยค
ค าถาม 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลประกอบ 
กล.114 ภาษาเกาหลจีากสื่อ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR114 KOREAN FROM MEDIA) 
 ภาษาเกาหลีจากเพลง มิวสิควีดโีอ 
โฆษณา ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร ์นิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ 

กล.114 ภาษาเกาหลจีากสื่อ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(KR114 KOREAN FROM MEDIA) 
 ภาษาเกาหลีจากเพลง มิวสิควีดโีอ 
โฆษณา ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร ์นิตยสาร
และหนังสือพิมพ ์

คงเดิม 

กล.115 วัฒนธรรมเกาหล ี  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR115 KOREAN CULTURE) 
 ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆ ของประเทศเกาหลผี่านเอกสาร วิดิทัศน์ 
และประสบการณ์จริง  

กล.115 วัฒนธรรมเกาหล ี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR115 KOREAN CULTURE) 
 ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆ ของประเทศเกาหลผี่านเอกสาร วิดิทัศน์ 
และประสบการณ์จริง  

คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ หลักสตูร พ.ศ. 2557 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

    จ านวน 30 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
    จ านวน 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับจ านวน 
     57 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/ 
      หรือ วิชาโทไม่น้อยกว่า   
      30 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาภาษา 
       ต่างประเทศไม่น้อย 
       กว่า 9 หน่วยกิต      

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน  

จ านวน 21 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 

จ านวน 63 หน่วยกิต 
      2.2.1 วิชาทักษะภาษา 
      จ านวน 30 หน่วยกิต 
      2.2.2 วิชาภาษาศาสตร ์
      จ านวน 12 หน่วยกิต 
      2.2.3 วิชาวรรณคด ี
      จ านวน 12 หน่วยกิต 
      2.2.4 วิชาการแปล 
      จ านวน 9 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/ 
      หรือ วิชาโท 
      ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต     ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต     ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
         (ลงชื่อ) 
 
                 (อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต) 

           อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 
                     วันที่ ……… เดือน…………………….พ.ศ……… 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ  เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
Appendix B 

Course Description, General Education Category 
 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities courses 9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities courses. 

ศท.111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเปน็มาของมหาวทิยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเก่ียวกับการด าเนินชีวิตของตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใชผู้้อื่น ชุมชนและสงัคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม  
การมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน 

History of Payap University.  Truth pursuit on one’s ways of living.  Exercising character 
development for service consciousness. Being conscious to morally and ethically serve other people, 
country and society.  Practicing life skills based on sufficient economy and apply them to daily life. 
ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE113 A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจากแหลง่ความรู้หรือ
สารสนเทศที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by oneself from a 
variety of sources or information technology.  Having holistic thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, moral, and environmental issues of Thai, ASEAN, and global 
communities. 
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ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE114 CITIZENSHIP GOOD GOVERNANCE AND PEACE)  3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเปน็พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสงัคม
โลก สิทธิขั้นพื้นฐานของมนษุย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้ประเด็นการทุจริตและ         คอร์รัปชัน
ในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การน าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันตวิิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as well as global 
community.  Exploring human rights with respect to human value.  Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community.   Learning about measurements and mechanisms for  preventing and 
solving corruption problems.  Employing good governance in life, coupled with living together in 
harmony. 

 
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  จ านวน 9 หน่วยกิต 

Mathematics, Sciences and Technology courses  9 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในกลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต   
Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and Technology courses. 

ศท.141 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนั 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE)  3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวนั  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, analysis of 
fundamental mathematical and statistical data. 
ศท.142 เล่าเร่ืองสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE142  HEALTH MYTHS)  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการมีสุขภาพดี  การสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การบริโภคอาหาร    
การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และการปฐมพยาบาล 

General knowledge of wellness, health promotion in everyday life, food consumption, 
physical exercise, emotional management, preventing of common health problems, and First Aid. 
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ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 3 (3-0-6) Credits 
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยและจริยธรรม

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทนั ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ
มนุษย์และสังคม  

Learning scientific processes and information technology for daily life.  Safety and ethics 
in information technology, judgment in using information technology. Technological impacts on 
human and society. 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for Communication Courses  12 Credits 
หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
For students studying in Thai Program 12 Credits 
นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาในกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทย จ านวน 

3 หน่วยกิต และรายวชิาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 12 credits from Language Competency for Communication 

courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for three English Language courses. 
 

1. รายวิชาภาษาไทย           จ านวน 3 หน่วยกิต 
 Thai Language Course           3 Credits 

ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE127  THAI LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น 
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวนั 

Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an emphasis on main 
ideas and analysis for everyday use. 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ            จ านวน  9 หน่วยกิต 
English Language Courses 9 Credits 

ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE130  ENGLISH FOR DAILY LIFE)  0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for communication in various 

situations in everyday life. 
เงื่อนไข เป็นรายวชิาเสริมความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษไมผ่่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130 โดยไม่นบัหนว่ยกิต 
Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do not pass the 

placement test will have to study GE 130 without earning any credits. 
ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)  3 (3-0-6) Credits 
(รายวิชาบังคบัก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดบัความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ  
เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and presenting ideas 
for proper cross-cultural communication. 
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING)  3 (3-0-6) Credits 
(รายวิชาบังคบัก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดบัความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการรับและสง่ข้อมูลผ่านสื่อร่วมสมัย รวมทั้งนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต 

The practice and development of English language skills for receiving and sending 
information through contemporary media including, innovations on information technology in order to 
develop 21st century skills leading to lifelong and sustainable learning. 
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ศท.431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 3 (3-0-6) Credits 
(รายวิชาบังคบัก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดบัความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมคัรงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและการสนทนาใน
บริบทของงานประเภทตา่ง ๆ   

English language for job applications and in the work place.  Reading, writing and 
conversation in different working situations. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษารายวิชาใน
กลุ่มวิชาต่อไปนี ้
2.1 วิชาแกน นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 21 หน่วยกิต 
อ.101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE101 INTENSIVE ENGLISH) 3 (3-0-6) Credits 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่จ าเป็นต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อ.111 การเขียนระดับย่อหน้า 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE111 PARAGRAPH WRITING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 
 การเขียนประโยคแบบต่างๆ เค้าโครงความเรียงขนาดหนึ่งย่อหน้า การเลา่เรื่อง การบรรยายเปรียบเทียบเชิงเหตุและผล 
เน้นเอกภาพ ความต่อเนื่องของเนื้อหา และการล าดบัขั้นตอน 
อ.115 การสนทนาเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE115 BASIC ENGLISH CONVERSATION) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการฟังและพูด เน้นการออกเสียงท่ีถูกต้องในระดับค าและระดบัประโยค การสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ การฟัง
เพื่อจับใจความส าคัญ และการน าเสนอ 
อ.205 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE205 COMPREHENSIVE READING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 

การอ่านบทความเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด ทักษะการแปลความหมายของค าศัพท์จากบรบิท การอ่าน
บทความที่มีโครงสร้างประโยคที่ซบัซ้อน การตีความ และการเขียนโครงร่างเพื่อการสรุปความ 
อ.214 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE214 ENGLISH AND TECHNOLOGY FOR PRESENTATION) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.115) 

 ประโยคและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการน าเสนอ ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลย ี
อ.223 วรรณคดีเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE223 INTRODUCTION TO LITERATURE ) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 

โครงสร้างและองค์ประกอบท่ัวไปของงานวรรณกรรม นิยามศัพท์และเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์วรรณคดี 
อ.236 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE236 INTRODUCTION TO LINGUISTICS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับกอ่น : สอบได้วิชา อ.101) 
 ภาพรวมของภาษา ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร ์
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2.2 วิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 63 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาทักษะภาษา จ านวน 30 หน่วยกิต 
อ.207 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวพิากษ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE207 ANALYTICAL AND CRITICAL READING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 

การอ่าน การอภิปราย วิเคราะห์และวิพากษ์ข้อความ บทความและสิ่งตีพิมพ์ท่ีมีนัยแฝง 
อ.213 การเขียนระดับความเรียง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE213 ESSAY WRITING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.101) 

การเขียนความเรยีงประเภทต่างๆ ขนาดสามย่อหน้า และมากกว่าสามย่อหน้า โดยเน้นเอกภาพ  ความต่อเนื่องของ
เนื้อหาและการล าดับขั้นตอน 
อ.216 การพูดในท่ีชุมชน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE216 PUBLIC SPEAKING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.115) 

การพูดในท่ีชุมชน การโต้วาที การเสวนา และการใช้สื่อประกอบในการพูด 
อ.312 การเขียนเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE312 ACADEMIC WRITING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.213) 
 การเขียนรายงาน การวิจัยเบื้องตน้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การอ้างอิงข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม การน าเสนอรายงาน 
การประชุมหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
อ.371 อังกฤษธุรกิจ 1 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE371 BUSINESS ENGLISH I) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.111) 
 การฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงธุรกิจ ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบของภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวงการธุรกิจ และการน าเสนอ 
อ.372 อังกฤษธุรกิจ 2 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE372 BUSINESS ENGLISH II) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.371) 
 การฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นสูงในสถานการณเ์ชิงธุรกิจ ภาษาท่ีใช้ในการประชุมสัมมนาประเภทตา่งๆ เอกสารทางธุรกิจ 
การท าวิจัยเชิงธุรกิจ การใช้สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อ.391 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการเข้าใจพหุวัฒนธรรม 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AE391 ENGLISH FOR MULTICULTURAL LEARNING AND UNDERSTANDING) 3 (1-4-4) Credits 
(วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.135 และ ศท.136) 

ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรู้วฒันธรรมที่หลากหลาย โดยผ่านการเรยีนรู้ในชุมชนพหุวัฒนธรรมและการสืบค้น 
อ.496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ 9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(AE496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ENGLISH) 9 (0-40-20) Credits 

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน และให้
นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานท่ีสถานประกอบการหรือองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง
จากการปฏิบตัิงาน 

2.2.2 วิชาภาษาศาสตร์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
อ.237 สรีรสัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE237 ARTICULATORY ENGLISH PHONETICS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.236) 

การท าให้เกิดเสียงพูดในภาษาอังกฤษ สัทอักษรในการถอดเสยีงระดบัค าและระดับประโยค การเน้นเสยีงระดับค าและ
ประโยคในสถานการณ์อันหลากหลาย ลักษณะของเสยีงในการพูดตอ่เนื่อง ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 
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อ.331 ระบบเสียงและระบบค าเบือ้งต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE331 INTRODUCTION TO PHONOLOGY AND MORPHOLOGY) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.237) 
 ระบบเสียงเบื้องต้นประกอบด้วย ระบบเสียงพูดและการกระจายเสยีงและรูปแบบของเสียง  และกฎที่เกี่ยวกับการออก
เสียง และศึกษาเกี่ยวกับระบบค าอันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์หนว่ยค า ส่วนประกอบและชนิดของค า 
อ.332 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE332 ENGLISH SYNTAX) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 

กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีของการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคโดยใช้ทฤษฎีด้านไวยากรณ์ เน้นการวิเคราะหโ์ครงสร้าง
วลี อนุประโยค และประโยค 
อ.434 ภาษาศาสตรเ์ชิงปฏิบัต ิ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE434 PRAGMATICS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 

กระบวนทัศน์ทางทฤษฎีพื้นฐานดา้นบริบทท่ีน าไปสู่ความหมายในลกัษณะต่างๆ และการวิเคราะห์คณุลักษณะการพูดท่ี
หลากหลาย 

2.2.3 วิชาวรรณคดี จ านวน 12 หน่วยกิต 
อ.225 วรรณกรรมร้อยแก้ว 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE225 FICTION) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.223) 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัในงานวรรณกรรมร้อยแก้ว และงานวรรณกรรมร้อยแก้วยุคต่างๆของอเมริกาและอังกฤษ 
อ.282 เทวต านานโลก 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE282 WORLD MYTHOLOGY) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท.135 และ ศท.136) 

เทวต านานจากวัฒนธรรมต่างๆ และอิทธิพลที่มีต่องานวรรณกรรม 
อ.325 วรรณกรรมการละคร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE325 DRAMA) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.223) 

องค์ประกอบท่ีส าคญัในงานวรรณกรรมการละคร และงานวรรณกรรมการละครประเภทต่างๆ จากแต่ละยุคสมัย 
อ.326 วรรณกรรมร้อยกรอง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE326 POETRY) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.223) 

องค์ประกอบท่ีส าคญัในงานวรรณกรรมร้อยกรอง และงานวรรณกรรมร้อยกรองยุคต่างๆของอเมริกาและอังกฤษ 
2.2.4 วิชาการแปล จ านวน 9 หน่วยกิต 

อ.314 หลักการแปล 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE314 PRINCIPLES OF TRANSLATION) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.205) 

หลักการแปลประโยคและบทความสั้น ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
อ.418 การแปลเอกสารทางการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE418 OFFICIAL DOCUMENT TRANSLATION) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 

การแปลเอกสารราชการ เอกสารทางการ และแบบฟอร์มต่างๆ โดยเน้นการแปลจากท้ังภาษาไทยเปน็ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
อ.419 การแปลเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE419 TRANSLATION FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)   3 (3-0-6) Credits 
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(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 
การแปลเอกสาร บทอ่าน ส านวน สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีนัยทางวัฒนธรรม โดยเน้นการแปลจากท้ังภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
 

2.3 กลุม่วิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท  นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกต่อไปนี้ และ/หรือเลือกศึกษาวิชาโท
ของสาขาวิชาอื่นโดยได้รับการอนุมัติตามขั้นตอน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 (ก) หมวดวิชาวรรณกรรม 
อ.329 วรรณคดีเปรียบเทยีบ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE329 COMPARATIVE LITERATURE) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 

การเปรยีบเทียบงานวรรณกรรมท่ีมาจากภาษา วัฒนธรรมและ/หรือช่วงเวลาที่ต่างกัน 
อ.421 วรรณกรรมร่วมสมัย 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE421 CONTEMPORARY LITERATURE) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 

วรรณกรรมร่วมสมัยประเภทต่างๆ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งท่ีสองจนถึงปัจจุบัน 
อ.422 บทละครของเชคสเปียร ์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE422 SHAKESPEARE’S PLAYS)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224) 
 บทละครของเชคสเปียร์ ทั้งละครอิงประวัติศาสตร์ สุขนาฏกรรม และโศกนาฏกรรม 
อ.423 วรรณคดีเอเชีย        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE423 ASIAN LITERATURE)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.224)  
 วรรณคดีเอเชียที่เขยีนหรือแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 
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อ.424 วรรณกรรมซีไรต ์        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE424 S.E.A. WRITE AWARD LITERARY WORKS)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา อ.224) 
 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ท่ีเขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
อ.425 ศิลปะการชมภาพยนตร ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE425 THE ART OF WATCHING FILMS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 
 การวิเคราะห์ภาพยนตรเ์บื้องต้น องค์ประกอบของภาพยนตร์ และโครงสร้างการเลา่เรื่อง 
อ.426 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.225) 

หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษตามความสนใจของนักศึกษา 
อ.427 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AE427 CREATIVE WRITING) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.326) 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแกว้ ร้อยกรอง และบทละคร การทบทวนงานเขียนของตนเอง และการแสดงความคดิเห็น
ต่องานเขียนของผู้อื่นผ่านการอภปิรายกลุม่ 
 

(ข) หมวดวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
อ.333 ภาษา ความหมาย และกระบวนทัศน์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE333 LANGUAGE, MEANING, AND CONCEPTS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความหมาย องค์ประกอบของความหมายในภาษา กระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์
ความหมายในภาษา 
อ.362 ภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE362 PSYCHOLINGUISTICS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.236) 

ภาษาในเชิงจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาในการเรียนรู้ รับรู้ภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่ 
ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนภาษา 
อ.363 ภาษากับสังคม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE363 LANGUAGE AND SOCIETY) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.236) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ความหลากหลายทางภาษาอนัเนื่องมาจากปัจจัยทางภมูิศาสตรแ์ละปัจจยัทางสังคม 
การใช้ภาษาในสังคมพหุภาษา การใช้ภาษาในบริบทสังคมต่าง ๆ 
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อ.435 วจนสัมพันธ ์  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE435 DISCOURSE ANALYSIS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.236) 
 กระบวนทัศน์พื้นฐานและกระบวนทฤษฎีทางด้านวาทกรรม องค์ประกอบ โครงสร้างของหน่วยทางภาษาท่ีแสดงการใช้
ภาษา ปรากฏต่อเนื่องกันในระดับที่สูงกว่าประโยคที่มีเอกภาพทางความหมายวาทกรรมทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน 
อ.436 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 436 SPECIAL TOPICS IN LINGUISTICS) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.236) 
 หัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร์ตามความสนใจของนักศึกษา 
 

(ค) หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
อ.373 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE373 ENGLISH FOR TOURISM INDUSTRY) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 

การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ การสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อให้
นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติในช้ันเรียน 
อ.374 ภาษาอังกฤษส าหรับการสือ่สารมวลชน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.213) 

การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เพื่อการสื่อสารมวลชน  การน าไปใช้ในสื่อ และการประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน 
อ.375 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจออนไลน ์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 375 ENGLISH FOR ONLINE BUSINESS)      3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารส าหรบัธุรกิจออนไลน ์
อ.376 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรธุรกิจการบิน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 376 ENGLISH FOR AIRLINES PERSONNEL)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 

การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรธุรกจิการบนิ 
อ.377 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 377 ENGLISH FOR TOUR GUIDE)      3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษส าหรับมัคคเุทศก ์
อ.378 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจน าเข้าและส่งออก     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 378 ENGLISH FOR IMPORT – EXPORT BUSINESS)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.115) 
 การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจน าเข้าและส่งออก 
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อ.416 ล่าม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE416 INTERPRETATION) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.314) 

ทักษะการพูดสองภาษาที่จ าเป็นในการถอดความปากเปล่าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย 
อ.451 ระเบียบวิธีการสอนภาษาองักฤษ 4 (3-2-7) หน่วยกิต 
(AE451 METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 4 (3-2-7) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.215) 

ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การจัดท าหลักสตูร การใช้เทคนิคการสอน กิจกรรมการเรยีนการสอน นวัตกรรมการ
จัดการช้ันเรียน การทดสอบ การประเมินผลการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ริง 
อ.452 การฝึกสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 5 (3-4-8) หน่วยกิต 
(AE452 PRACTICUM IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE ) 5 (3-4-8) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.451) 

การประยุกต์และบูรณาการทฤษฎแีละหลักการเรียนการสอนเพื่อสรา้งหลักสูตร กระบวนวิชา และการปฏิบัติ การจดัการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนรู ้การประเมินผลในช้ันเรียนของการศึกษาในระบบ เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 
อ.453 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE453 EDUCATIONAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY FOR ENGLISH TEACHING) 

แนวคิดทฤษฎีในการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ ผลิต ปรับปรุง และน าไปใช้ 
อ.495 การฝึกภาคปฏิบตั ิ 3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(AE495 PRACTICUM) 3 (0-18-9) Credits 

ฝึกปฏิบัตเิพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรยีนมาไปประยุกต์ใช้ในการท างานในสถานประกอบการต่างๆ และเพื่อ
การเรยีนรู้ในการปรับตัว และแกป้ัญหาเฉพาะหน้า 

 
 (ง) หมวดวิชาภาษาอังกฤษด้านอื่นๆ 

อ.116 การสนทนาและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE116 ENGLISH CONVERSATION AND DISCUSSION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.115) 3 (3-0-6) Credits 

การฟังและพูดเพื่อการเสวนาและการอภิปราย 
อ.283 วัฒนธรรมโลก 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE283 WORLD CULTURES) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.135) 

ประวัติความส าคญัของพิธีการและเทศกาลต่างๆ รวมทั้งความรู้ด้านขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
อ.392 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE392 RESEARCH METHODOLOGY IN ENGLISH) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ.312) 

การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย 
อ.491 การศึกษาเอกเทศทางด้านภาษาอังกฤษ 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(AE491 INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH) 3 (1-4-4) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.392) 

นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษ โดยท าการศึกษาเชิงลึกเป็นภาษาอังกฤษและมีอาจารย์ในสาขาวิชา
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
อ.492 การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
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(AE492 SEMINAR IN ENGLISH) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.312) 

การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยเน้นการวิเคราะห์ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการ
อภิปรายและการเขียนรายงาน 
อ.493 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH) 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ.207) 

เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาอังกฤษตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผูส้อน เนือ้หาวิชาอาจจะ
แปรเปลีย่นไปทุกปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้นักศึกษาและอาจารยไ์ดต้ิดตามและเรยีนรู้วิวัฒนาการที่นา่สนใจในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษ 

นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาบังคับต่อไปนี้ จ านวน 15 หน่วยกิต ท้ังนี้ต้องให้
ได้แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาโท ไม่น้อยกว่า 2.00 
อ. 101 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 101 INTENSIVE ENGLISH)       3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่จ าเป็นต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อ. 111 การเขียนระดับย่อหน้า       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 111 PARAGRAPH WRITING)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 101) 

การเขียนประโยคแบบต่างๆ เค้าโครงความเรียงขนาดหนึ่งย่อหน้า การเลา่เรื่อง การบรรยายเปรียบเทียบเชิงเหตุและผล 
เน้นเอกภาพ ความต่อเนื่องของเนื้อหา และการล าดบัขั้นตอน 
อ. 115 การสนทนาเบื้องต้น        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 115 BASIC ENGLISH CONVERSATION)      3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการฟังและพูด เน้นการออกเสียงท่ีถูกต้องในระดับค าและระดบัประโยค การสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ การฟัง
เพื่อจับใจความส าคัญ และการน าเสนอ 
อ. 205 การอ่านเพื่อความเข้าใจ       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 205 COMPREHENSIVE READING)      3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา อ. 101) 

การอ่านบทความเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด ทักษะการแปลความ หมายของค าศัพท์จากบริบท การอ่าน
บทความที่มีโครงสร้างประโยคที่ซบัซ้อน การตีความ และการเขียนโครงร่างเพื่อการสรุปความ 
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อ. 283 วัฒนธรรมโลก        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AE 283 WORLD CULTURES)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศท. 135) 

ประวัติความส าคญัของพิธีการและเทศกาลต่างๆ รวมทั้งความรู้ด้านขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหล ี 
 นักศึกษาท่ีต้องการเลือกเรียนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาโทจะต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
และต้องศึกษารายวิชาบังคับจ านวน 18 หน่วยกิต 
กล.110 การสนทนาภาษาเกาหลสี าหรับผู้เริ่มเรียน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR110 KOREAN CONVERSATION FOR BEGINNERS) 3 (3-0-6) Credits 

การสนทนาเบื้องต้นส าหรับผูไ้ม่มพีื้นฐานภาษาเกาหลี การทักทาย การกล่าวลา การขอบคณุ การขอโทษ การแนะน า
ตนเอง ประโยคพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อผูเ้ริ่มเรียน 
กล.111 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR111 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIFE) 3 (3-0-6) Credits 
 การสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์และโครงสร้างค าศัพท์ที่ถูกต้องตามมารยาทของการสนทนา
ในสังคมเกาหล ี
กล.112 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR112 BASIC KOREAN READING AND WRITING) 3 (3-0-6) Credits 

การออกเสียงและการเขียนพยัญชนะ สระ การประสมอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน ประโยค การอ่านและเขยีนระดับประโยค 
กล.113 ไวยากรณ์เกาหลีเบื้องต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR113 BASIC KOREAN STRUCTURE) 3 (3-0-6) Credits 

ไวยากรณ์ โครงสร้างพื้นฐานของประโยคบอกเล่า ประโยคปฏเิสธ ประโยคค าถาม 
กล.114 ภาษาเกาหลจีากสื่อ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR114 KOREAN FROM MEDIA) 3 (3-0-6) Credits 

ภาษาเกาหลีจากเพลง มิวสิควีดโีอ โฆษณา ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสารและหนังสือพิมพ ์
กล.115 วัฒนธรรมเกาหล ี 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(KR115 KOREAN CULTURE) 3 (3-0-6) Credits 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆของประเทศเกาหลี ผา่นเอกสาร วิดิทัศน์ และประสบการณ์จริง 
 

หมวดวิชาโทภาษาเยอรมัน 
ย. 101 ภาษาเยอรมัน 1           3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AG 101 GERMAN I)         3 (3-0-6) Credits 
      ภาษาเยอรมันส าหรับผู้เริม่เรยีน การออกเสียงภาษาเยอรมันอย่างถกูต้อง ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ย. 102  ภาษาเยอรมัน 2           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG 102 GERMAN II)         3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.101) 
      ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน บทสนทนาภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน   
ย. 201  การสนทนาภาษาเยอรมนั 1                                                                    3 (3-0-6) หน่วยกติ          
(AG 201 GERMAN CONVERSATION I) (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วชิา ย.101)   3 (3-0-6) Credits 
      การสนทนาภาษาเยอรมัน ทักษะการฟังและการพูดโตต้อบในสถานการณต์่างๆ ในชีวิตประจ าวัน หรอืตามหัวข้อที่
ก าหนด 
ย.202  การสนทนาภาษาเยอรมัน 2                                                                     3 (3-0-6) หน่วยกิต      
(AG 202 GERMAN CONVERSATION II)      3 (3-0-6) Credits 
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  (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย. 201) 
      การอธิบาย การแสดงความคดิเหน็เป็นภาษาเยอรมันในหัวข้อต่างๆ  ทักษะการฟังและการพูดโต้ตอบ การใช้ส านวน
ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ 
ย.211  ภาษาเยอรมัน 3                                          3 (3-0-6) หน่วยกิต     
(AG 211 GERMAN III)         3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.102)  
      ภาษาเยอรมันเพื่อการใช้ภาษาใหถู้กต้อง โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ย.212 การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(AG 212 GERMAN READING AND WRITING)      3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ย. 102)    
         การอ่านและการเขียนภาษาเยอรมัน การอ่านเพื่อความเขา้ใจ  การเขียนข้อความ บรรยาย เล่าเรื่อง 
ย.213 ภาษาเยอรมันส าหรบัการโรงแรม                                           3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AG 213 GERMAN FOR HOTEL BUSINESS)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201) 
      ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม ประเภทของโรงแรมและที่พัก  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่ใช้ใน
โรงแรม การให้ข้อมูลเกีย่วกับห้องพักและบริการต่างๆ 
ย.214 ภาษาเยอรมันส าหรบัการทอ่งเที่ยว                       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(AG 214 GERMAN FOR TOURISM )        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ย.201)          
    ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมันท่ีใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวเน้นด้าน ภมูิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม 
และชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ย.215 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมันเบื้องต้น                3 (3-0-6) หน่วยกิต                     
(AG 215 INTRODUCTION TO GERMAN HISTORY AND CULTURE)   3 (3-0-6) Credits 
     ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมัน โครงสร้างและพัฒนาการของสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ เศรษฐกิจ  และ
การเมืองการปกครอง 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

1 นางนงลักษณ ์ 
ศรีวิชัย 

AE311 (การเขียนความ
เรียง) 
AE100 (ภาษาอังกฤษปรับ
พื้นฐาน) 
AE303 (การอ่านเชิง
วิพากษ์) 

Chuaphalakit, K., Buruspakdee, A., Srivichai, N., Thepud, 
S., & Chantraboon, S. (2018). Peer-coaching for 
EFL learning: A More-Able-Partner-Assisted 
Learning Project (MAPAL). Payap University 
Research Symposium 2018. February 9, 2018 
(pp.1089-1011). Chiang Mai: Payap University. 

2 นางสุรีย์วรรณ 
จันทรบูรณ ์

GE208 (ภาษาอังกฤษ 3) 
AE206 (การอ่านเชิง
วิเคราะห์) 
AE311 (การเขียนความ
เรียง) 
AE411 (หลักการแปล) 
AE212 (การเขียน 2) 

Chuaphalakit, K., Buruspakdee, A., Srivichai, N., Thepud, 
S., & Chantraboon, S. (2018). Peer-coaching for 
EFL learning: A More-Able-Partner-Assisted 
Learning Project (MAPAL). Payap University 
Research Symposium 2018. February 9, 2018 
(pp.1089-1011). Chiang Mai: Payap University. 

3 นางสาวออมบุญ 
บุรุษภักด ี

GE108 (ภาษาอังกฤษ 1) 
GE109 (ภาษาอังกฤษ 2) 

Chuaphalakit, K., Buruspakdee, A., Srivichai, N., Thepud, 
S., & Chantraboon, S. (2018). Peer-coaching for 
EFL learning: A More-Able-Partner-Assisted 
Learning Project (MAPAL). Payap University 
Research Symposium 2018. February 9, 2018 
(pp.1089-1011). Chiang Mai: Payap University. 

4 นางสาวสุรีพันธ์  
เทพอุด 

GE109 (ภาษาอังกฤษ 2)  
GE208 (ภาษาอังกฤษ 3) 
GE 135 (ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม) 
AE234 (สัทศาสตร์และสัท
วิทยาเบื้องต้น) 
AE235 (วจีวิพากษ์ และ
วากยสัมพันธ์เบื้องต้น) 
AE436 (หัวข้อพิเศษทาง
ภาษาศาสตร์) 
AE492 (การสัมมนา
ทางด้านภาษาอังกฤษ) 

Chuaphalakit, K., Buruspakdee, A., Srivichai, N., Thepud, 
S., & Chantraboon, S. (2018). Peer-coaching for 
EFL learning: A More-Able-Partner-Assisted 
Learning Project (MAPAL). Payap University 
Research Symposium 2018. February 9, 2018 
(pp.1089-1011). Chiang Mai: Payap University. 

5 นายเกณฑ ์ 
เชื้อพลากิจ 

AE312 (การเขียนเชิง
วิชาการ) 
GE208 (ภาษาอังกฤษ 3) 
AE204 (การอ่าน 2) 

Chuaphalakit, K., Buruspakdee, A., Srivichai, N., Thepud, 
S., & Chantraboon, S. (2018). Peer-coaching for 
EFL learning: A More-Able-Partner-Assisted 
Learning Project (MAPAL). Payap University 
Research Symposium 2018. February 9, 2018 
(pp.1089-1011). Chiang Mai: Payap University. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

Bunwirat, N., Chuaphalakit, K. (2016, May 26). 
English Language Teaching in Preparation of 
Thai Students for AEC: A Case Study of 
Private Universities in the Upper Northern 
Region. The 6th BENJAMITRA Network 
National & International Conference on 
Local Wisdom and Sustainable 
Development Volume 6. (pp. 161-168). 
Chiang Mai: The Far Eastern University. 

Bunwirat, N., Chuaphalakit, K. (2016, February 19). A 
Case Study of English Teachers’ Perception 
toward the Significance of English in ASEAN. In 
The Graduate School, Naresuan University. The 
38th National Graduate Research Conference 
(Humanities and Social Sciences) Volume 3.1. 
(pp. 29-37). Phitsanulok: The Graduate School, 
Naresuan University. 

6 นางสาวสุทธิณ ี
พรหมกันดร 

AE234 (สัทศาสตร์และสัท
วิทยาเบื้องต้น) 
GE130 (ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน) 
AE361 (ภาษาศาสตร์เชิง
สังคม) 
AE492 (การสมัมนา
ทางด้านภาษาอังกฤษ) 
AE235 (วจีวิพากษ์ และ
วากยสัมพันธ์เบื้องต้น) 

Promkandorn, S. (2018). A survey on the order of 
gendered binomials and attitudes towards 
gendered roles. International Journal of 
Languages, Literature, and Linguistics 4(1). P. 1-4. 

          March .2018 

7 นางสาวอัญษิกาญฌ์ 
ภูธรใจ 

GE136 (ภาษาอังกฤษจาก
สื่อเพื่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต) 
GE135 (ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม) 
GE108 (ภาษาอังกฤษ 1) 
GE208 (ภาษาอังกฤษ 3) 

Puthornjai, A. (2017). Speech Act Analysis of 
Interpersonal Responses on Success and Failure 
in the Classroom. Conference proceedings of 
the 13th International Conference on Humanities 
and Social Sciences (IC-HUSO) 2017, p.611-629. 
2-3 November 2017 

8 นางสาวนิธินาฏ  
บุลมาก 

GE208 (ภาษาอังกฤษ 3) 
AE203 (การอ่าน 1) 
GE130 (ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน) 
GE109 (ภาษาอังกฤษ 2) 
AE204 (การอ่าน 2) 
AE223 (พื้นฐานวรรณคดี) 

Journal 
Bunmak, N. (2017). The influence of task-based learning 

on ELT in ASEAN context. Learn Journal. 10(1). 
201-209. (January-June) 
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ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกลุ ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

9 นางสาวรัชฎาภรณ์ 
เจนวชิรพงค ์

GE 108 (ภาษาอังกฤษ 1) 
GE 109 (ภาษาอังกฤษ 2) 
GE 208 (ภาษาอังกฤษ 3) 
GE 209 (ภาษาอังกฤษ 4) 
GE 135 (ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม) 
AE 211 (การเขียน 1) 
AE 212 (การเขียน 2) 
AE 209 (ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ) 
AE 451 (ระเบยีบวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษ) 
AE 452 (การสอน
ภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนไทย) 

Boonteerarak, P., & Jenwachirapong, R. (2019) The 
Learners’ Needs Analysis for the Development 
of an English Training Curriculum for 
Convenience Retailing Store. Proceedings of the 
9th Payap University Research Symposium. 
(pp.196-206). Chiang Mai, Thailand : Payap 
University. February 8, 2019 

10 นางสาวดรณุ ี
โยธิมาศ 

GE108 (ภาษาอังกฤษ 1) 
GE109 (ภาษาอังกฤษ 2) 
GE208 (ภาษาอังกฤษ 3) 
GE136 (ภาษาอังกฤษจาก
สื่อเพื่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต) 

Innovation (Booklet with CD)  
Yotimart, D. (2014). English Communication for 
Tourism Personnel. Buriram Rajabhat  
University, Thailand. 
 
Periodicals, Conference Proceedings and Research 
Project 
Yotimart, D. (2014). Needs Analysis of English for 
Computer and IT Course in Buriram Rajabhat University 
(BRU): Tailored to Computer for Education field. Paper 
presented at the Proceedings of the 4th UBRU 
International Research Conference on “An Integration 
of ASEAN Local Wisdom to International”, March 13th, 
2014. Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.  
p.179-187 
 
Wongchai, A. and Yotimart, D. (2014). Empirical 
Innovation for Analyzing Factors Affecting Farmland 
Sales: A Case Study of Rural Northern Thailand. Paper 
presented at the Proceedings of the 10th National and 
International Symposium of Social Sciences 
Symposium,  January 2014. p.72-82 
 



130 

 
  
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-นามสกลุ ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

Yotimart, D. (2014). A Language Needs Analysis 
research of Tourism Personnel At Muang Tam 
Sanctuary for Tourism English Communication 
Innovation 
Paper presented at the Proceedings of International 
Conference on Education, Psychology, and Social 
Sciences (ICEPS 2014), August 6th-8th, 2014, Grand Hotel, 
Taipei. p. 1-15 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 
1.1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุดมีให้บริการ 

 
สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เล่ม) 

จ านวน
วารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสดุ 
(ชื่อเรื่อง) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

208,559 83,356 230 83 5,362 3,152 8 4 1,908 

          
รวม 208,559 83,356 230 83 5,362 3,152 8 4 1,908 

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 Academic Search Complete  ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่า

และครอบคลุม  โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 
รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มากกว่า 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว 
ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 
11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่ง
รวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ 
ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 
1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร 
PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่
สืบค้นได้ส าหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย 

 
2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวช

ศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา  มีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 
750 รายการ  เป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือส าหรับงาน
เขียนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
3 Computers & Applied Sciences 

Complete 
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ 
และแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ จากรายการทรัพยากรทีห่ลากหลาย
มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับ
เต็มของวารสารมากกว่า 950 ฉบับ 

4 Education Research Complete  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือส าหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุก
ระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และ
ความช านาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษา
แบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education 
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 
1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ 

5 Science Direct ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย 
วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์
การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน โดยส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health 
Science 

6 Business Source Complete  ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการท่ีเชื่อถือได้  ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวม
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญ
ที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886  นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่
สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass Media 
Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้
สารสนเทศข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปวารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมที่สุดใน

โลก โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่ง
จัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน
MEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับใน
รูปแบบใดๆ จาก Academic Search Health Source 
หรือ Biomedical Reference Collection 

9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกี่ยวข้องใน
สาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 
828,000 รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสาร
ฉบับเต็มจากส านักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงาน
จากบริษัทจากประเทศต่างๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์
ธุรกิจประจ าภูมิภาค Regional Business News กว่า 80 ชื่อ 
ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา  

11 PubMed   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the 
National Center for Biotechnology Information 
(NCBI), ที่ the U.S. National Library of Medicine (NLM) 
ภายใต้ the National Institutes of Health (NIH). ที่ให้
ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารตัวเต็มของ
บทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มี
เนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตว
แพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
รวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์
โดยเฉพาะ) และ บทความทางด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่
นอกเหนือจาก Medline นอกจากนี้ ยังให้บริการ website 
และ link ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ ์
รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 
จากหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ 
กว่า 20 ชื่อเรื่อง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ 
Port ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งใน

ภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น 
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ  
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที ่393/2561  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ครั้งที่ 1/2561 
วันพฤหัสบดีที ่6 ธันวาคม 2561 

 เวลา 13:30-16:30 น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเบญจบรรณ 

ผู้เข้าประชุม 
กรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

1. ผศ. ดร. ชัยทิพย์ คัดสุระ  ประธานกรรมการ 
2. ดร. ชลาธิป วสุวัต   กรรมการ 
3. อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย  กรรมการ 
4. อาจารย์สุรีพันธ์  เทพอุด  กรรมการ 
5. อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี  กรรมการและเลขานุการ 

 
วาระท่ี 1  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ร่วมพิจารณาหลักสูตรฯและมี
ความเห็นว่าแม้ในภาพรวมของหลักสูตรฯจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (มคอ.1) แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้หลักสูตรฯมีความสมบูรณ์มากข้ึน คณะกรรมการฯจึงได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 

1.1 ในกลุ่มรายวิชาภาษาศาสตร์ คณะกรรมการฯมีข้อซักถามเรื่องการรวมรายวิชาสัทวิทยา 
(Phonology) กับรายวิชาวจีวิพากษ์ (Morphology) โดยประธานเห็นว่าวิชาสัทวิทยา 
(Phonology) ควรน าไปรวมกับรายวิชาสัทศาสตร์ (Phonetics) ส่วนรายวชิาวจีวิพากษ์ 
(Morphology) ควรน าไปรวมกับรายวิชาวากยสัมพันธ์ (Syntax) กรรมการบริหารหลักสูตรได้
อธิบายถึงบริบทการเรียนการสอนว่าสาเหตุที่หลักสูตรฯจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัทศาสตร์ 
(Phonetics) เป็นรายวิชาเดี่ยว เนื่องจากประสบการณ์การสอนพบว่าหากนักศึกษาเข้าใจในเรื่อง
ระบบเสียงในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการออก
เสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ส่วนการรวมรายวิชาสัทวิทยา (Phonology) เข้ากับรายวิชาวจี
วิพากษ์ (Morphology) นั้น เนื่องจากเนื้อหารายวิชามีความเก่ียวเนื่องกันในเรื่องของการ
วิเคราะห์ระบบเสียงและระบบค า ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามท่ีหลักสูตรฯเสนอ 

1.2 ในกลุ่มรายวิชาวรรณคดี คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าหลักสูตรฯควรจัดสอนรายวิชาวรรณคดีที่
มีความร่วมสมัย  มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับยุคสมัยของผู้เรียน มีรูปแบบภาษาท่ีทันสมัยเข้าใจง่าย
และเนื้อหามีความใกล้เคียงกับประสบการณ์ของผู้เรียน ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรปรับปรุง
เนื้อหาบางส่วนตามที่คณะกรรมการฯแนะน า 

1.3 ในกลุ่มรายวิชาการแปล คณะกรรมการฯแนะน าให้ปรับเปลี่ยนรายวิชาที่มีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เช่น วิชาการแปลโฆษณา การแปลข่าว การแปลเอกสาร
ทางการ หรือการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (English to Thai Translation) ที่ประชุมมี
มติให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯเสนอ 
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1.4 ในกลุ่มรายวิชาทักษะภาษา คณะกรรมการฯให้ความเห็นว่าหลักสูตรฯเน้นทักษะการเขียนและ
การอ่านมากกว่าการฟังและการพูด กรรมการบริหารหลักสูตรชี้แจงว่าในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
เป็นรายวิชาที่มีการบูรณาการทักษะภาษาท้ัง 4 ด้านโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ การ
น าเสนอ การอภิปราย และการท าโครงการต่าง ๆ ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามที่หลักสูตรฯเสนอ 

1.5 ในรายวิชาเกี่ยวกับวรรณคดี คณะกรรมการฯเห็นว่าหลักสูตรฯควรเพ่ิมรายวิชาทางด้านวรรณคดี
ของอเมริกาและของอังกฤษตามที่ระบุไว้ตามกรอบมคอ.1 และควรมีรายวิชาด้านร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ปรับค าอธิบายรายวิชาตามที่คณะกรรมการฯเสนอ 

วาระท่ี 2 เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี 

 
 

 


