รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091103978
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ: B.A. (English)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรทางวิชาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1

5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารตําราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ดําเนินการโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเดิมคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี
2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในหนังสือเวียนลง
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รั บ อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2562
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักแปลและล่าม นักเขียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานฑูต พนักงานสายการบิน
พนักงานฝ่ายเลขานุการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สํานักข่าวและสํานักพิมพ์ เป็นต้น
8.2 ครู อาจารย์ และมัคคุเทศก์ (เมื่อได้รับรองใบประกอบอาชีพนั้นๆ)
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตร

1

อาจารย์ ดร. นันทนุช อุดม
ละมุล

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2548
PhD (English and Comparative Literary
Studies), 2557
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2529

แก้วฉา

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สิรวิชญ์ ธรรมพานิช

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ Garry William
McFeeter

B.A. (English), 2554

อาจารย์ชมเพลิน พิมพะกร

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2556

Queen’s University, Belfast,
UK
Queen’s University, Belfast,
UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A. (Postcolonial Studies), 2557

University of Kent,

ลําดับ
ที่

3
4

5

รายชื่อคณาจารย์

M.A. (English), 2555

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Warwick, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UK

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้
ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปัจจุบันโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคของคลื่นลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุค
ปราชญ์สังคม” ปัจจัยแห่งยุคนี้ คือ สติปัญญา เครื่องมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด
การบู ร ณาการใช้ ค วามรู้ แ ละใช้ ปั ญ ญาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ สั ง คมใดสามารถพาตนสู่ ก ารเป็ น
ปราชญสังคมได้สําเร็จ สังคมนั้นจะเจริญล้ําหน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ระบุข้อจํากัดของ
ประเทศไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ํา แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งใน
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เรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ
ศักยภาพการพัฒนา หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่ง
สร้างคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม ลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนาต้องเป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยด้วย
ตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก เพื่อทําให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีนานาชาติ มีฐานการผลิตและบริการที่มี
คุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ เช่น บริการด้าน
สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551) แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษ
ที่ 21 ดังกล่าวจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการ
ทบทวนการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้มี
ความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความชัดเจนต่อการนําไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตาม
เป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ แ ละจากการที่ รั ฐ บาลมี น โยบายในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ ก้ า วไปสู่ ไ ทย
แลนด์ 4.0 นั้น สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้
การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนําเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่สําคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับตัวให้เป็น
มหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่สําคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0
บทบาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทวีความสําคัญมากขึ้น สัญญาทางการค้า
ตลอดจนการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทําให้เราต้องติดต่อทางธุรกิจ
กับนานาประเทศมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องเร่งจัดการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจํานวนมาก ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศน่าเที่ยวประเทศหนึ่งใน
โลก และการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทํารายได้หลักให้แก่ประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในระดับโลก เพื่อนํารายได้เข้าประเทศ บุคลากรในธุรกิจด้านนี้ควร
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันกับชาติอื่นๆ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเร่ง
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรเหล่านี้ บทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศจากการเป็นสมาชิกภายใน
กลุ่มข้อตกลงการค้า และข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ทําให้เกิดแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงาน
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ตลอดจนการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ทําให้ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จ จุ บั น มี ก ารแลกเปลี่ ย นและเคลื่ อ นย้ า ยทางวั ฒ นธรรมอั น เนื่ อ งจากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้ า ม
วัฒนธรรมมากขึ้น และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งการติดต่อสื่อสาร
ดังกล่าวนี้จะทําให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างประชากรของไทยและประชากรโลกได้ ก็ต้อง
อาศัยภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีบุคลากรหรือแรงงานที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างดี
หนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” คือกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรม และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า สู ง ประกอบกั บ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยีและการสื่อสารทําให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติมากขึ้นทําให้จําเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ประชากรใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน วิทยาการและสื่อต่างๆ ในโลก ส่วนใหญ่
เป็นภาษาอังกฤษ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษย่อมส่งผลให้บุคลากรของชาติมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น
สามารถเข้าถึงวิทยาการและสื่อต่างๆ ได้สะดวกและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ต่างประเทศ หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
และประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีจริยธรรม หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์หรือการฝึกงาน ได้มีโอกาสได้นําความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติจริง หลักสูตรต้องเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์และดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพแห่งหนึ่งของ
ประเทศนานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นําด้านการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสาร
ได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้
ICT (Information Communication Technology) เพื่อการสื่อสาร)
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสู ตรกํ าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยสํานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกําหนดให้นิสิตเลือกเรียนจํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หลักสูตรนี้เปิดวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสิตหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนได้
13.3. การบริหารจัดการ
13.3.1 กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนวิชาเดียวกันร่วมปรึกษาเรื่องโครงร่างรายวิชา (Course
Syllabus) เนื้อหาวิชา และแนวทางการประเมินผล
13.3.2 มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตร และแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้ประสานงาน
ของแต่ละหมวดวิชา
13.3.3 มีแผนการประเมินการสอนทุกภาคเรียน และมีการประเมินหลักสูตรเมื่อนิสิตสําเร็จ
การศึกษา เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
13.3.4 มีการสํารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการต่างๆ ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของ
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่พึงประสงค์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เชี่ยวชาญทักษะภาษา รู้รอบวัฒนธรรม ชํานาญการคิดวิเคราะห์ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล
1.2 ความสําคัญ
เนื่องจากในโลกปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารทั่วทุกมุมโลกสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารจึงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึง
เน้นความสําคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งสี่ทักษะ
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
1.3.2 มีความรู้ในด้านภาษาและวรรณคดีตะวันตก และการแปล
1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นใน
การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.4 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์
1.3.5 สามารถนําความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนพัฒนา /
แผนการเปลี่ยนแปลง

1. ปรับปรุงหลักสูตร
ตามความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมและ
โลกาภิวัฒน์

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ ตัวบ่งชี้
ภาคเอกชนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ 1. จํานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้า
และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ
ร่วมเครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 5
สังคมและธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการผลิต
หน่วยงาน
บัณฑิต
2. จํานวนหน่วยงานภาคเอกชนที่
เข้าร่วมเครือข่ายมีไม่น้อยกว่า 5
หน่วยงาน
3. จํานวนครั้งในการประชุมร่วมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกการปรึกษากับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
2. สํารวจความต้องการบุคลากรด้าน
ตัวบ่งชี้
ภาษาอังกฤษของสังคมและประเมิน
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม่
ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายในรอบ 5
ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
ปี
2. รายงานการสํารวจแสดงข้อมูล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
- แนวโน้มของสังคมและธุรกิจ
- คุณสมบัติของบุคลากรที่เป็นที่
ต้องการ
- ความรูแ้ ละทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการ
ทํางาน
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
2. ปรับปรุงปัจจัย
1. สํารวจความต้องการของนิสิตและผูส้ อน ตัวบ่งชี้
สนับสนุนการเรียน
และประเมินผลการเรียนการสอน
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม่น้อย
การสอน
กว่า 1 ครั้ง/ปี
2. รายงานการสํารวจแสดงข้อมูล
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แผนพัฒนา /
แผนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้

อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ
- ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดการ
และการใช้ปัจจัยสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนตาม
ข้อเสนอแนะ
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
ตัวบ่งชี้
1. มีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร
2. จํานวนอุปกรณ์ / กิจกรรม /
โครงการที่ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนมีไม่น้อยกว่า 2
รายการ/ปี
หลักฐาน
1. จํานวนเงินทุน
2. จํานวนเงินรายจ่าย
3. จํานวนอุปกรณ์ / กิจกรรม /
โครงการที่ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เฉพาะรายวิชาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและประสบการณ์
วิชาชีพ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.3.1 นิสิตมีพนื้ ฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่แตกต่างกัน
2.3.2 นิสิตมีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการฟัง การพูด
นิสิตไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 นิสิตขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
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2.3.4 นิสิตขาดความชํานาญในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ ป็น
ภาษาอังกฤษและขาดความรู้ในการใช้ระบบการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อออนไลน์
2.3.5 นิสิตมีทศั นคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษคลาดเคลื่อน ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนยังไม่
เพียงพอ
2.4

กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 หลักสูตรกําหนดรายวิชาทักษะภาษาเบื้องต้นเพื่อปรับพื้นฐานความรู้และทักษะทางภาษา
โดยเน้นทักษะ ความรู้และการสื่อสารทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 หลักสูตรจัดให้นิสิตมีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาฝึกทักษะทางภาษาเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังนอกเวลาเรียนด้วยตนเอง
2.4.3 หลักสูตรกําหนดรายวิชาทักษะภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตและ
เสริมสร้างจุดเด่นของหลักสูตร
2.4.4 หลักสูตรกําหนดรายวิชาทักษะการเรียนขั้นสูงเพื่อเสริมด้านการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ และการอ้างอิงที่ถูกต้อง
2.4.5 หลักสูตรจัดให้นิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและที่ปรึกษาทั่วไปอย่างสม่ําเสม
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จํานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
90
90
100
100
ชั้นปีที่ 2
90
90
100
ชั้นปีที่ 3
90
90
ชั้นปีที่ 4
90
รวม
90
180
280
380
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
90
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปี2560
90 *
30000

ปี2561
180 *
30000

ปีงบประมาณ
ปี2562
280 *
30000

2,700,000

5,400,000

8,400,000

รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จํานวนรับ)
รวมรายรับ

ปี2563
380 *
30000

ปี2564
400 *
30000

11,400,000 12,000,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จา่ ย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะ
ร่วมสอน) (3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสํานักงานและวัสดุการเรียนการ
สอน) (1,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
4. งบพัฒนาบุคลากร (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
5. งบสนับสนุนการวิจัย (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ (750 บาท/คน/
ภาคการศึกษา)
7. ค่าสาธารณูปโภค (750 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ (750 บาท/คน/
ภาคการศึกษา)
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย (2,250 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/
ภาคการศึกษา)

ปีงบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

540,000

1,080,000 1,680,000

2,280,000

2,400,000

270,000

540,000

840,000

1,140,000

1,200,000

135,000

270,000

420,000

570,000

600,000

135,000

270,000

420,000

570,000

600,000

135,000

270,000

420,000

570,000

600,000

135,000

270,000

420,000

570,000

600,000

135,000

270,000

420,000

570,000

600,000

135,000

270,000

420,000

570,000

600,000

405,000

810,000

1,260,000

1,710,000

1,800,000

171,000

342,000

532,000

722,000

760,000
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2. ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
รายละเอียดรายจ่าย

162,000

324,000

504,000

684,000

720,000

ปี 2563
646,000

ปี 2564
680,000

ปีงบประมาณ
ปี 2560
153,000

ปี 2561
306,000

ปี 2562
476,000

3. ค่าบํารุงกองทุนห้องสมุด (850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
4. ค่าธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสิต (650 บาท/คน/ 117,000 234,000 364,000
494,000
520,000
ภาคการศึกษา)
5. ค่าบํารุงกองทุนคอมพิวเตอร์ (300 บาท/คน/
54000
108,000 168,000
228,000
240,000
ภาคการศึกษา)
2,682,000 5,364,000 8,344,000 11,324,000 11,920,000
รวมรายจ่าย (ต่อนิสิต/ คน / ปีการศึกษา)

2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กําหนดจํานวนหน่วยกิตให้เรียนรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต และมีองค์ประกอบของหลักสูตรซึ่งแบ่งหมวดวิชาสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
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1.
2.

3.
4.

รายละเอียดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาโท
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
139 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดศึกษาทั่วไป กําหนดให้เรียน ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชา
ต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กําหนดให้เรียน ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้
3(3-0-6)
มศว111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU111
Thai for Communication
1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กําหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
มศว 121
SWU 121
มศว 122
SWU 122
มศว 123
SWU 123
มศว 124
SWU 124

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
English for Effective Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
English for Effective Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
English for International Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
English for International Communication II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชาพลานามัย กําหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
มศว 131
SWU 131

ลีลาศ
Social Dance

1(0-2-1)
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มศว 132
SWU 132
มศว 133
SWU 133
มศว 134
SWU 134
มศว 135
SWU 135
มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138
มศว 139
SWU 139

มศว 141
SWU 141
มศว 241
SWU 241
มศว 242
SWU 242
มศว 243
SWU 243
มศว 244
SWU 244
มศว 245
SWU 245
มศว 246
SWU 246

สมรรถภาพส่วนบุคคล
Personal Fitness
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
Jogging for Health
โยคะ
Yoga
ว่ายน้ํา
Swimming
แบดมินตัน
Badminton
เทนนิส
Tennis
กอล์ฟ
Golf
การฝึกโดยการใช้น้ําหนัก
Weight Training
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
ชีวิตในโลกดิจิทัล
Life in a Digital World
แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
Digital Technology and Society Trends
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
Science for Better Life and Environment
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
Science, Technology and Society
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
Healthy Lifestyle

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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มศว 247
SWU 247
มศว 248
SWU 248
มศว 341
SWU 341

มศว 151
SWU 151
มศว 161
SWU 161
มศว 251
SWU 251
มศว 252
SWU 252
มศว 253
SWU 253
มศว 254
SWU 254
มศว 255
SWU 255
มศว 256
SWU 256
มศว 257
SWU 257
มศว 258
SWU 258
มศว 261
SWU 261
มศว 262
SWU 262

อาหารเพื่อชีวิต
Food for Life
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
ธุรกิจในโลกดิจทิ ัล
Business in a Digital World
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1.4.1 วิชาบังคับ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
Human in Learning Society
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
สุนทรียสนทนา
Dialogue
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
Art and Creativity
ธรรมนูญชีวิต
Constitution For Living
การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
พลเมืองวิวัฒน์
Active Citizens
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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มศว 263
SWU 263
มศว 264
SWU 264
มศว 265
SWU 265
มศว 266
SWU 266
มศว 267
SWU 267
มศว 268
SWU 268
มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362

มนุษย์กับสันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

17

มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364

อก 111
EN 111
อก 112
EN 112
อก 121
EN 121
อก 122
EN 122
อก 131
EN 131
อก 213
EN 213
อก 223
EN 223
อก 232
EN 232
อก 233
EN 233
อก 335
EN 335
อชก 303
ECP 303
อชก 304
ECP 304

สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

2(1-2-3)
2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษ กําหนดให้เรียน 85 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 วิชาบังคับ กําหนดให้เรียน 66 หน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาทักษะภาษา
36 หน่วยกิต
การฟังและการพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking I
การฟังและพูด 2
3(2-2-5)
Listening and Speaking II
หลักการอ่าน
3(2-2-5)
Reading Techniques
ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
3(2-2-5)
Language and Critical Thinking Skills
การเขียนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Writing
3(2-2-5)
การฟังและพูด 3
Listening and Speaking III
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3(2-2-5)
Analytical and Critical Reading
เรียงความภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
Composition I
เรียงความภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
Composition II
ทักษะการเรียนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
3(2-2-5)
English for Career Preparation 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
3(2-2-5)
English for Career Preparation 4
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อก 251
EN 251
อก 253
EN 253
อก 354
EN 354
อก 355
EN 355

รายวิชาวรรณคดี
พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
Introduction to Western Thought and Culture
ร้อยแก้วเบื้องต้น
Introduction to Prose
ร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
Introduction to Poetry and Drama
วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น
Introduction to Literary Criticism

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

อก 271
EN 271
อก 272
EN 272
อก 373
EN 373
อก 374
EN 374

รายวิชาภาษาศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
Introduction to English Language
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
English Phonetics
สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
English Phonology
ระบบหน่วยคําและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
English Morphology and Syntax

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

อก 341
EN 341
อก 342
EN 342

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

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

รายวิชาการแปล
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
การแปลอังกฤษ-ไทย
English to Thai Translation
การแปลไทย-อังกฤษ
3(2-2-5)
Thai to English Translation
2.2 วิชาเลือก กําหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชากลุ่ม

ต่างๆ ต่อไปนี้
อก 314
EN 314
อก 334
EN 334

รายวิชาทักษะภาษา
การพูดในที่ชุมชน
Public Speaking
เรียงความภาษาอังกฤษ 3
Composition 3

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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อก 475
EN 475
อก 476
EN 476

รายวิชาภาษาศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
Introduction to World Englishes
หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
Selected Topics in English Language

อก 456
EN 456
อก 461
EN 461
อก 462
EN 462
อก 463
EN 463
อก 464
EN 464
อก 465
EN 465
อก 466
EN 466
อก 467
EN 467
อก 468
EN 468
อก 469
EN 469
อก 457
EN 457

รายวิชาวรรณคดี
บทละครเชคสเปียร์
Shakespearean Drama
วรรณกรรมเด็ก
Children Literature
วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Literature
วรรณกรรมกระแสนิยม
Popular Fiction in English
วรรณกรรมโลก
World Literature
วรรณกรรมกับภาพยนตร์
Literature and Films
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
British and American Short Stories
วิวัฒนาการนวนิยาย
The Development of Novels
วรรณกรรมไทยในภาษาอังกฤษ
Thai Fiction in English
วิวัฒนาการบทกวีนิพนธ์
The Development of Poetry
หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
Selected Topics in Literature

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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อก 443
EN 443
อก 444
EN 444
อก 445
EN 445

รายวิชาการแปล
การแปลขั้นสูง (อังกฤษ-ไทย)
Advanced English-Thai Translation
การแปลขั้นสูง (ไทย-อังกฤษ)
Advanced Thai-English Translation
การแปลเชิงธุรกิจ
Business English Translation

อก 481
EN 481
อก 482
EN 482
อก 483
EN 483
อก 484
EN 484
อก 485
EN 485
อก 486
EN 486
อก 493
EN 493

รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านบริการสุขภาพ
English for Health Service Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์
English for Mass Media and Journalism
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
English for Tourism and Hospitality
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจการบิน
English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
English for Legal Purposes
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
English Language Teaching

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.3 หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
อก 496
EN 496
อก 497
EN 497
อก 498
EN 498

การศึกษาอิสระ
Independent Study
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
Internship

4(0-12-0)
4(0-12-0)
4(0-12-0)
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3. หมวดวิชาโท กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
นิสิตจะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นวิชาโทภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษาตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

6

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

6

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

9

หน่วยกิต

อก 112 การฟังและการพูด 2

อก 111 การฟังและการพูด 1

3(2-2-5)

อก 121 หลักการอ่าน

3(2-2-5) อก 131 การเขียนเบื้องต้น

3(2-2-5)
3(2-2-5)

อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
3(2-2-5)
วิชาโท

-

หน่วยกิต

วิชาโท

-

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

-

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

-

หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต

21

หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต

24

หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
15

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

12

หน่วยกิต

อก 213 การฟังและการพูด 3

3(2-2-5) อก 233 การเขียนเรียงความ 2

3(2-2-5)

อก 223 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

3(2-2-5) อก 335 ทักษะการเรียนขั้นสูง

3(3-0-6)

อก 251 พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
3(3-0-6)

อก 253 ร้อยแก้วเบื้องต้น

3(3-0-6)

อก 272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

อก 271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
อก 232 การเขียนเรียงความ 1

3(2-2-5)

วิชาโท

6

หน่วยกิต

วิชาโท

6

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

-

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

0-3

หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต

21

หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต

18-21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
9

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

9

หน่วยกิต

อก 341 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

3(2-2-5)

อก 342 การแปลภาษาไทย-อังกฤษ

3(2-2-5)

อก 354 ร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น

3(3-0-6)

อก 355 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น

3(3-0-6)

อก 373 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ

3(3-0-6) อก 374 ระบบหน่วยคําและวายกสัมพันธ์

3(3-0-6)

วิชาเลือก

6

หน่วยกิต

วิชาเลือก

6

หน่วยกิต

วิชาโท

3-6

หน่วยกิต

วิชาโท

3-6

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

0-3

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

0-3

หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต

21-27 หน่วยกิต

รวมจํานวนหน่วยกิต

21-27 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
วิชาหมวดประสบการณ์วิชาชีพ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

4

หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

อก 496 การศึกษาอิสระ
อก 497 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
อก 498 ประสบการณ์วิชาชีพ
รวมจํานวนหน่วยกิต

4

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
อชก 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
อชก 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิชาเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิต

6
3-6
0-3
12-18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิต

3
หน่วยกิต
3-6 หน่วยกิต
0-3 หน่วยกิต
9-15 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
อก
:
EN
:
เลขตัวที่หนึ่ง :
เลขตัวที่สอง :

วิชาภาษาอังกฤษ
English
ชั้นปีที่ควรเรียน
กลุ่มวิชา
0 หมายถึง พื้นฐานทั่วไป
1 หมายถึง การฟัง-พูด
2 หมายถึง การอ่าน
3 หมายถึง การเขียน
4 หมายถึง การแปล
5 หมายถึง ปรัชญาตะวันตกและพื้นฐานวรรณคดี
6 หมายถึง ร้อยแก้วและร้อยกรอง
7 หมายถึง ภาษาศาสตร์
8 หมายถึง ทักษะเฉพาะกิจ
9 หมายถึง ประสบการณ์วิชาชีพ
เลขตัวที่สาม :
ลําดับวิชา
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ความหมายของจํานวนหน่วยกิต
เช่น 3(3-0-6)
ตัวเลขนอกวงเล็บ
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

3.1.5 หมวดวิชาโทภาษาอังกฤษ (สําหรับนิสิตวิชาเอกอืน่ ๆ)
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้
เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้น
ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อให้ผู้ศึกษานําความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ร่วมกับความรู้วิชาเอกในการประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
นิสิตที่จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษจะต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิชาโท
ภาษาอั งกฤษที่จ ะเปิดรั บ สมัค รในภาคเรีย นที่ 2 ของทุก ปีก ารศึกษา และได้รับ อนุ มั ติ จากภาควิช าภาษา
ตะวันตก
3) โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา กําหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาโทบังคับ
18
หน่วยกิต
วิชาโทเลือกไม่น้อยกว่า

อก 111
EN 111
อก 112
EN 112
อก 121
EN 121

6

หน่วยกิต

3.1 วิชาโทบังคับ กําหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาทักษะภาษาเบื้องต้น
การฟังและการพูด 1
Listening and Speaking I
การฟังและการพูด 2
Listening and Speaking 2
หลักการอ่าน
Reading Techniques

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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อก 131
EN 131

การเขียนเบื้องต้น
Basic Writing

3(2-2-5)

อก 251
EN 251

รายวิชาวรรณคดีเบื้องต้น
พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
Introduction to Western Thought and Culture

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

อก 271
EN 271

รายวิชาภาษาศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
Introduction to English Language

3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

อก 223
EN 223
อก 232
EN 232
อก 253
EN 253
อก 314
EN 314
อก 341
EN 341
อก 481
EN 481
อก 483
EN 483
อก 484
EN 484

3.2 วิชาโทเลือก กําหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3(2-2-5)
Analytical and Critical Reading
เรียงความ 1
3(2-2-5)
Composition I
ร้อยแก้วเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Prose
3(2-2-5)
การพูดในที่ชุมชน
Public Speaking
การแปลอังกฤษ-ไทย
3(2-2-5)
English to Thai Translation
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
English for Mass Media and Journalism
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
English for Tourism and Hospitality
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ
ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น การฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสําหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งคําศัพท์ สํานวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสําหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
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1.2 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมสําหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลั ก การออกกํ าลั งกายด้ว ยการวิ่ง เหยาะ การวิ่ ง เหยาะที่ มุ่ ง เน้ น ความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135 ว่ายน้ํา
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ํา การว่ายน้ําท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น
ลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
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มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ําหนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกําลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ําหนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึกโดยการใช้น้ําหนักเพื่อสุขภาพ
1.3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การนําเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สําหรับ
ผู้บริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
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มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการอยู่
ร่ ว มกั น อย่ า งสมดุ ล วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึ ก ษากระบวนทัศ น์ และวิ ธีคิ ดของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี บ ทบาทในเหตุ ก ารณ์ สํ าคั ญ ของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรค
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
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มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลั ง งานทดแทน ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทํ าธุ รกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิ บัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
1.4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ประวั ติ แ ละปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุ นทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วั ฒนธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิ ด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิ บัติข องสุ น ทรี ย สนทนา ระดั บของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึ ก ษาหลั ก ธรรมนู ญ ชี วิ ต วิ นั ย ชี วิ ต กฎการสร้ า งทุ น ชี วิ ต การนํ า ชี วิ ต ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ดี ง าม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
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มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึก ษาประวั ติ ค วามเป็น มาและวัฒ นธรรมทางการเมื องการปกครองของไทย กระบวนทั ศ น์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของ
การยึดหลักสันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ หลั ก สั น ติ ธ รรมจากศาสนา ปรั ช ญา ความเชื่ อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
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มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2(2-0-4)

SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่

2(2-0-4)

SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย

2(1-2-3)

SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสําคัญ
ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิข สิท ธิ์ แ ละทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ สํ า คั ญ ของโลก การฝึ ก ปฏิ บั ติ พัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกั บการดํารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสั งคมที่ ทํา ให้เกิดพฤติ กรรมและสภาวะทางจิ ต การวิ เคราะห์พฤติ กรรมของบุค คลและกลุ่ มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ ทรั พ ยากร ประเภทและรู ป แบบของกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ข องภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กั บ การดํ า รงชี วิ ต และ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสํานึก ความสามัคคี
และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
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มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคม
ต้นแบบ และนําเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
อก 111 การฟังและการพูด 1
3(2-2-5)
EN 111 Listening and Speaking I
ทักษะพื้นฐานด้านการฟังและการพูดบทสนทนาสั้นๆ และการออกเสียงอย่างถูกต้อง
อก 112 การฟังและการพูด 2
3(2-2-5)
EN 112 Listening and Speaking II
ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นในบริบทต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
นําไปใช้จริงของผู้เรียน
อก 121 หลักการอ่าน
3(2-2-5)
EN 121 Reading Techniques
วิธีการอ่าน โดยเน้นการใช้เทคนิคการอ่านที่สําคัญในการจับใจความสําคัญและรายละเอียด
อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
3(2-2-5)
EN 122 Language and Critical Thinking Skills
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเน้น
เทคนิคการตั้งคําถาม การสร้างแผนที่ความคิด การประเมินความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิด
กับผู้อื่น โดยการอ่านเรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การเขียนและการอภิปรายเรื่องดังกล่าว
เป็นกลวิธีในการสอนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับทักษะทางด้านภาษา
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
3(2-2-5)
EN 131 Basic Writing
พื้นฐานด้านไวยากรณ์ การเขียนรูปประโยคที่หลากหลาย การเขียนข้อความต่อเนื่องในระดับอนุ
เฉท โดยคํานึงถึงกระบวนการเขียนและการเรียบเรียงความ
อก 213 การฟังและการพูด 3
3(2-2-5)
EN 213 Listening and Speaking III
ทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจและเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ
3(2-2-5)
อก 223 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
EN 223 Analytical and Critical Reading
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ โดยใช้ตรรกะและการให้เหตุผลที่เหมาะสม
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อก 232
EN 232

เรียงความภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
Composition 1
ทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ การเขียนเชิงบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
อก 233 เรียงความภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
EN 233 Composition 2
ทักษะการเขียนเรียงความเชิงอรรถาธิบาย เปรียบเทียบ และโต้แย้ง
อก 335 ทักษะการเรียนขั้นสูง
3(2-2-5)
EN 335 Advanced Study Skills
การเขียนเชิงวิชาการ การถอดความ การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อสําหรับ
บทความวิชาการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเบื้องต้น
อก 251 พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
EN 251 Introduction to Western Thought and Culture
แนวความคิดสําคัญและอารยธรรมตะวันตก ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก
อก 253 ร้อยแก้วเบื้องต้น
3(3-0-6)
EN 253 Introduction to Prose
งานเขียนร้อยแก้ว กลวิธีในการประพันธ์ ลักษณะการใช้ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์
อก 271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 271 Introduction to English Language
ธรรมชาติและองค์ประกอบภาษาของมนุษยชาติ ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นสากลของ
ภาษา การรับรู้ภาษาและการใช้ภาษาในแต่ละสังคม
อก 272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 272 English Phonetics
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงเน้นหนักในคําและทํานอง
เสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง และการใช้สัทอักษรในการถ่ายทอดเสียง
อก 314 การพูดในที่ชุมชน
3(2-2-5)
EN 314 Public Speaking
หลักทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการคิด และสุนทรพจน์แบบต่างๆ
อก 334 เรียงความภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
EN 334 Composition 3
ทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบซับซ้อน การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนโต้แย้งและการ
เขียนจูงใจผู้อ่าน
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อก 341
EN 341

การแปลอังกฤษ-ไทย
3(2-2-5)
English to Thai Translation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การแปลข่าว
ทั่ ว ไป โฆษณา สุ น ทรพจน์ ชี ว ประวั ติ และบทความ โดยเน้ น ความถู ก ต้ อ งตามต้ น ฉบั บ การใช้ ภ าษาให้
สละสลวยและเหมาะสม
อก 342 การแปลไทย-อังกฤษ
3(2-2-5)
EN 342 Thai to English Tanslation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข่าว
ทั่ว ไป โฆษณา สุ น ทรพจน์ ชี ว ประวั ติ และบทความ โดยเน้น ความถู กต้อ งตามต้ นฉบับ การใช้ภ าษาให้
สละสลวยและเหมาะสม
อก 354 ร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
3(3-0-6)
EN 354 Introduction to Poetry and Drama
งานเขียนร้อยกรอง และบทละคร กลวิธีในการประพันธ์ ลักษณะการใช้ภาษา การถ่ายทอด
อารมณ์
อก 355 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
EN 355 Introduction to Literary Criticism
ทฤษฎี แนวคิ ด พื้ น ฐานในการวิ จ ารณ์ว รรณคดี การวิเ คราะห์ วิ จ ารณ์ ว รรณกรรมคั ด สรรโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดวรรณคดีวิจารณ์
อก 373 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 373 English Phonology
หลักการและวิธีวิเคราะห์ระบบเสียงจากข้อมูลภาษา ปรากฎการณ์ภาษาด้านระบบเสียง กฎการ
เปลี่ยนแปลงเสียง
อก 374 ระบบหน่วยคําและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 374 English Morphology and Syntax
ระบบหน่วยคําและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยคํา โครงสร้าง
ประโยคและความหมาย
อก 443 การแปลขั้นสูง (อังกฤษ-ไทย)
3(2-2-5)
EN 443 Advanced English-Thai Translation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การแปลข่าว
ทั่ ว ไป โฆษณา สุ น ทรพจน์ ชี ว ประวั ติ และบทความ โดยเน้ น ความถู ก ต้ อ งตามต้ น ฉบั บ การใช้ ภ าษาให้
สละสลวยและเหมาะสม
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อก 444
EN 444

การแปลขั้นสูง (ไทย-อังกฤษ)
3(2-2-5)
Advanced Thai-English Translation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข่าว
ทั่ว ไป โฆษณา สุ น ทรพจน์ ชี ว ประวั ติ และบทความ โดยเน้ น ความถู กต้ อ งตามต้ นฉบั บ การใช้ภ าษาให้
สละสลวยและเหมาะสม
อก 445 การแปลเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
EN 445 English Business Translation
หลักการแปล กลวิธีการแปลข่าว บทความ เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และสํานวนทางธุรกิจ
อก 456 บทละครเชคสเปียร์
3(3-0-6)
EN 456 Shakespearean Drama
การศึกษาตัวบทคัดสรรและบริบทของบทละครของวิลเลียม เชคสเปียร์
อก 457 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 457 Selected Topics in Literature
การศึ ก ษาหั ว ข้อ ที่ คั ด สรรในวรรณกรรมอัง กฤษโดยผ่ า นมุ ม มองด้ า น สั ง คม วัฒ นธรรม และ
วรรณกรรม
อก 461 วรรณกรรมเด็ก
3(3-0-6)
EN 461 Children Literature
การศึกษาวรรณกรรมคัดสรรสําหรับเด็กและเยาวชน กลวิธีการประพันธ์ บริบททางด้านสังคม
วัฒนธรรรม และวรรณกรรม
อก 462 วรรณกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
EN 462 Contemporary Literature
การศึกษาวรรณกรรมตะวันตกร่วมสมัย ลักษณะของการประพันธ์ แนวคิดทางวัฒนธรรมและ
สภาพสังคมที่ปรากฏในงานเขียน
อก 463 วรรณกรรมกระแสนิยม
3(3-0-6)
EN 463 Popular Fiction in English
การศึกษาวรรณกรรมกระแสนิยมจากบริบทสังคม วัฒนธรรม และวรรณกรรม
อก 464 วรรณกรรมโลก
3(3-0-6)
EN 464 World Literature
การศึกษาวรรณกรรมดีเด่นของนักเขียนชาติต่างๆ แนวคิดสําคัญทางสังคม และวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

40

อก 465
EN 465

วรรณกรรมกับภาพยนตร์
3(3-0-6)
Literature and Films
การศึกษาวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากงานวรรณกรรม การศึกษาวิเคราะห์การ
นําเสนอ การตีความ และความหมาย ในเชิงเปรียบเทียบ
อก 466 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
EN 466 British and American Short Stories
การศึกษาเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกันในยุคต่างๆ แนวคิด ลักษณะของงานเขียน ตัวบทเรื่องสั้น
อังกฤษและอเมริกันคัดสรร
อก 467 วิวัฒนาการนวนิยาย
3(3-0-6)
EN 467 The Development of Novels
การศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของนวนิ ย าย เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจพั ฒ นาการของแนวคิ ด ทางวั ฒ นธรรม
สภาพแวดล้อมของสังคมในยุคต่างๆ และความหมายที่สื่อออกมาในงานวรรณกรรม
อก 468 วรรณกรรมไทยในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 468 Thai Fiction in English
การศึกษาวรรณกรรมไทยที่เขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ บริบทและแนวคิดสําคัญของตัวบท
คัดสรร
อก 469 วิวัฒการบทกวีนิพนธ์
3(3-0-6)
EN 469 The Development of Poetry
การศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของบทกวี นิ พ นธ์ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจพั ฒ นาการของแนวคิ ด ทางวั ฒ นธรรม
สภาพแวดล้อมของสังคมในยุคต่างๆ และความหมายที่สื่อออกมาในงานกวีนิพนธ์คัดสรร
อก 475 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
3(3-0-6)
EN 475 Introduction to World Englishes
การศึกษาการแผ่ขยายของภาษาอังกฤษของโลก รูปแบบการออกเสียง สําเนียง ไวยากรณ์และ
คําศัพท์ ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงนานาภาษาอังกฤษโลก
อก 476 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 476 Selected Topics in English Language
การศึกษาหัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
อก 481 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
EN 481 English for Business Communication
การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ การเขียนเอกสารสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร โดยใช้
รูปแบบการใช้ภาษาและสํานวนเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม
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อก 482
EN 482

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Service Communication
คําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานหนังสือพิมพ์และฝึกการเขียนงานรูปแบบต่างๆในการ
เขียนหัวข้อข่าว รายงานข่าว บทบรรณาธิการ และบทวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นต้น
อก 483 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
EN 483 English for Mass Media and Journalism
รู ป แบบภาษาอั งกฤษที่ ใ ช้ ใ นวงการสื่ อ สารมวลชนและสื่ อ สิ่ ง พิม พ์ อาทิ การเขี ย นหั ว ข้ อ ข่ า ว
รายงานข่าว บทบรรณาธิการ และบทวิเคราะห์วิจารณ์ การเขียนเพื่อการกระจายเสียง การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และสื่ออินเตอร์เนต
อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
EN 484 English for Tourism and Hospitality
แนวคิดเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม คําศัพท์ วลี และเอกสารภาษาอังกฤษด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
อก 485 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
EN 485 English for Airline Business
แนวคิดเบื้องต้นด้านธุรกิจการบิน คําศัพท์ วลี และเอกสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการบิน
อก 486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
3(3-0-6)
EN 486 English for Legal Purposes
แนวคิดเบื้องต้นด้านกฎหมาย คําศัพท์ สํ านวน วลีภาษาละตินและภาษาอังกฤษสํ าหรับการ
เอกสารและการสื่อสารเชิงกฎหมาย
อก 493 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 493 English Language Teaching
หลักการและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอน
อก 496 การศึกษาอิสระ
4 (0-12-0)
EN 496 Independent Study
การศึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หาทางภาษา วั ฒ นธรรม และวรรณคดี ต ะวั น ตกที่ ผู้ ศึ ก ษาสนใจเป็ น
พิเศษโดยสรุปและนําเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงานหรือการนําเสนอ
ผลงานปากเปล่า โดยประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)
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อก 497
EN 497

ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
4 (0-12-0)
Cross Cultural Experience
เพิ่ ม พูน ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู้ ภ าษาและวั ฒ นธรรมในประเทศที่ใ ช้ ภ าษาอัง กฤษเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปและนําเสนอผล
การเรี ย นรู้ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษในรู ป แบบของการเขี ย นรายงานหรื อ การนํ า เสนอผลงานปากเปล่ า
โดยประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) และนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างที่ไปศึกษา
ด้วยตัวเอง
อก 498 ประสบการณ์วิชาชีพ
4 (0-12-0)
EN 498 Internship
ฝึ ก งานในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รต่ า งๆ เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 180 ชั่ ว โมง โดยได้ รั บ การ
นิเทศจากอาจารย์นิเทศ มีการสัมมนาก่อนการฝึกงาน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน นิสิตสรุปและนําเสนอ
ผลเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงานหรือการนําเสนอผลงานปากเปล่า โดยประเมินผลเป็น
ที่พอใจ (S)หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
3(2-2-5)
ECP 303 English for Career Preparation III
ทั ก ษะการอ่ า น การฟั ง การใช้ โ ครงสร้ า งภาษา และคํ า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารนานาชาติ ที่
สอดคล้ องกั บเกณฑ์ มาตรฐานของการวัดระดั บความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 650 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า
อกช 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
3(2-2-5)
ECP 304 English for Career Preparation IV
ทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และคําศัพท์ในบริบทของการ
สื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ
TOEIC) ที่คะแนน 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อาจารย์ ดร. นันทนุช อุดม
ละมุล

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา
แก้วฉา
อาจารย์สิรวิชญ์ ธรรมพานิช

3
4
5

อาจารย์ Garry William
McFeeter
อาจารย์ชมเพลิน พิมพะกร

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2548
Ph.D. (English and Comparative
Literary Studies), 2557
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),2529
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2540
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2554
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2559
B.A. (English), 2554
M.A. (English), 2555
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2556
M.A. (Postcolonial Studies), 2557

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Warwick, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Queen’s University, Belfast, UK
Queen’s University, Belfast, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Kent,UK

3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อาจารย์ ดร. นันทนุช อุดม
ละมุล

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐา
แก้วฉา
อาจารย์สิรวิชญ์ ธรรมพานิช

3
4
5

อาจารย์ Garry William
McFeeter
อาจารย์ชมเพลิน พิมพะกร

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2543
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2548
Ph.D. (English and Comparative
Literary Studies), 2557
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),2529
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2540
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2554
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2559
B.A. (English), 2554
M.A. (English), 2555
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2556
M.A. (Postcolonial Studies), 2557

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Warwick, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Queen’s University, Belfast, UK
Queen’s University, Belfast, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Kent,UK
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง ดังนั้นองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัท
ห้างร้านต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาวิชาตามที่เรียนมา จึงมีความจําเป็นที่มหาวิทยาลัย
ต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเห็นความจําเป็นดังกล่าวจึงกําหนดให้มีรายวิชาที่ต้อง
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่สนใจ หรือฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ หรือไปศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาษาและ
วั ฒนธรรมเพื่ อการใช้ ภาษาในการสื่ อสารได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเพิ่ มความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงให้แก่นิสิต ในการนี้นิสิตสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่ตนสนใจ หรือเลือกฝึก
ปฏิบัตงิ านกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น บริษัทจัดนําเที่ยว บริษัทสายการ
บิน หรือบริษัทข้ามชาติต่างๆ ภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์นิเทศ หรือเลือกไปเรียนศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษาโดยตรงภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้
ฝึกประสบการณ์จริง มีดังนี้
1. นิสิตสามารถนําทักษะและความรู้ทางภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
3. นิสิตมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ ซื่อสัตย์ สร้างเครือข่าย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน
นั้นๆ ได้
5. นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก พึ่งตนเองได้ และมีภาวะผู้นํา
4.2 ช่วงเวลา
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1. การศึกษาอิสระเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
2. การเลือกเรียนวิชาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษาตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง
เดือนพฤษภาคม
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 3 จํานวนไม่น้อยกว่า 180
ชั่วโมง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใช้สังคม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ 1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา
การใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน มี ข้อ 2.2 มีความรู้ในด้านวิชาภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ข้อ 2.3 มีความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
ข้อ 3.1 นําความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้
ข้อ 3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อ
เวลา
1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

1. สั ง เกตพฤติ ก รรม
การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเข้าเรียน
การตรงต่อเวลาของนิสิต
ในการเข้าเรียน การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย
การรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่างโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. กํ า หนดให้ นิ สิ ต ทํ า งานเป็ น กลุ่ ม หรื อ จั ด ทํ า
โครงงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรม และจริย ธรรม
เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะ โดยถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
3. ฝึ ก การเป็ น ผู้ นํ า และผู้ ต าม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
เป็นสมาชิกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้ า งโอกาสให้ นิ สิ ต ได้ พ บกั บ บุ ค คลหรื อ
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ผลการเรียนรู้

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษา
ทั่วไป
2.2 มีความรู้ด้านวิชา
ภาษาอังกฤษ
2.3 มีความรู้ทางสังคมและ
วัฒนธรรม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 นําความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
3.2 สามารถแสดงออกถึง

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
เหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาล
3. สังเกตพฤติกรรม
ใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การแสดงอาการรับรู้หรือ
5. ประกาศเกี ย รติ คุ ณ นิ สิ ต ที่ ทํ า ประโยชน์ ต่ อ ตอบสนองในการเรียน
สังคม
การจดบันทึก การ
6. ปลู กฝั งให้ นิสิตเป็นผู้ ที่มี วินัยในตนเองและมี โต้ตอบข้อซักถาม โดย
ระเบียบ ทั้งด้านการเรียนและการดํารงชีวิต
เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง
4. เปิดโอกาสให้นิสิต
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้มี
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ
มีประสบการณ์ตรงมาบรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน
4. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ให้นิสิตจัดทําโครงงาน การฝึกงาน การฝึก
ปฏิบัติ การปฏิ บัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน องค์กร ที่
เป็นเครือข่าย

ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นและการ
ปฏิบัติ งานของนิสิ ต โดย
ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม
สภาพจริ ง ในด้ า นต่ า งๆ
คือ
1) การทดสอบ
ย่อย
2) การทดสอบ
กลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3) การายงาน/
แผนงาน/โครงการ
4) การนําเสนอ
ผลงาน

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพ
ปัญหา หรือสถานการณ์จริงต่างๆ ทั้งในระดับ

1. การประเมินผลที่
สะท้อนการคิดวิเคราะห์
โดยใช้ ก ารประเมิ น ตาม
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
บุคคลและกลุม่ เช่น การสะท้อนคิด การบันทึกการ สภาพจริง จากการเขียน
เรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา การ รายงาน การนํ า เสนอ
โต้วาที การจัดทําโครงการ การทดลองใน
ผลงาน การบั น ทึ ก การ
ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ
เรียนรู้ และการทดสอบ
2. การสังเกตนิสิต ด้าน
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้จาก
ปัญหา และประสบการณ์จริง เพื่อการเสนอแนะ ความสามารถในการ
และหาแนวทางแก้ไข
ตัดสินใจ
การแก้ไข
ปั ญ หาในสถานการณ์
ต่างๆ

การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3.3 สามารถประเมิน
วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
3.4 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
3.5 บูรณาการความรู้ทาง
ภาษากับสังคม และวัฒนธรรม
ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
และประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทํางานร่วมกับ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้นการ
ผู้อื่นในฐานะผูน้ ําและผู้ร่วมงาน ทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ได้
บุคคล เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึง
4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ความสําคัญและพัฒนาตนเองในด้านความมีมนุษย
ตนเอง องค์กร สังคม และ
สัมพันธ์อันดีและความรับผิดชอบส่วนบุคคล
สิ่งแวดล้อม
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้า
ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้าง
สถานการณ์และวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
องค์กร
3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมี
4.4 มีบุคลิกภาพที่กล้า
มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
แสดงออก มีความมั่นใจและมี
ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ
ความสุภาพ
4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในสังคมและความ
รับผิดชอบเข้ากับเนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน
5. มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่มให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
โดยนําเสนอเป็นรายงาน ในรูปแบบการนํา
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

1. ประเมิน
พฤติกรรมของนิสิตที่
แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบในการ
ทํากิจกรรมกลุม่ เช่น
การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อน โดยใช้
การประเมินตามสภาพ
จริง
2. เปิดโอกาสให้นิสิต
มีส่วนร่วมในการประเมิน
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์เชิง
1. จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบที่
ตัวเลข ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ หลากหลายและเหมาะสม เพื่อส่งเสริ มให้ นิสิ ตมี
ความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักถึงคุณค่า
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ในเรื่ อ งของหลั ก การพู ด การเขี ย น เทคโนโลยี
ปัญหาได้
5.2 สามารถสือ่ สารได้อย่าง สารสนเทศ คณิตศาสตร์และเทคนิคทางสถิติ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงข้อมูล เลือกรับ
มีประสิทธิภาพ
เลื อ กใช้ วิเ คราะห์ แ ละประเมิน คุณ ค่ า ตลอดจน
5.3 สามารถเลือกใช้
สังเคราะห์เพื่อการนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ เช่น การนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการฝึก
แปลความหมาย และเลือกใช้ได้
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เชิงตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งส่งเสริมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
เกิดทักษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง การพูด และ
การเขียน ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน สังคมและชุมชน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. ประเมินทักษะ
ของนิสิต ในด้านการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วิเคราะห์ เทคนิคเชิง
ตัวเลขและสถิติ ที่เน้น
การประเมินตามสภาพ
จริง เช่น การสังเกต
พฤติกรรมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร
และผลงานของนิสิต การ
ประเมินการนําเสนอ
ผลงานของนิสิตโดยใช้
Power Point การ
ประเมินทักษะการศึกษา
ค้นคว้าของนิสิต การ
ประเมินทักษะการ
สนทนาทางวิชาการของ
นิสิต การประเมินการ
เขียนทางวิชาการของ
นิสิต
2. เปิดโอกาสให้นิสิต
มีส่วนร่วมในการประเมิน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และ
เทคนิคทางสถิติ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 มีความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 นําความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
3.5 บูรณาการความรู้ทางภาษากับสังคม และวัฒนธรรม ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
และประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
4. ด้านทักษะ
4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาํ และผู้ร่วมงานได้
ความสัมพันธ์ระหว่าง
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.4 มีบุคลิกภาพที่กล้าแสดงออก มีความมั่นใจและมีความสุภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ปัญหาได้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2 สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย และเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายน้ํา
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ําหนัก

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
วิชาบังคับ
อก 111 การฟังและการพูด 1
อก 112 การฟังและการพูด 2
อก 121 หลักการอ่าน
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
อก 213 การฟังและการพูด 3
อก 231 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

อก 232 เรียงความภาษาอังกฤษ 1
อก 233 เรียงความภาษาอังกฤษ 2
อก 335 ทักษะการเรียนขั้นสูง
อกช 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
อกช 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
อก 251 พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
อก 253 ร้อยแก้วเบื้องต้น
อก 354 ร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
อก 355 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น
อก 271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
อก 272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
อก 373 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
อก 374 ระบบหน่วยคําและวากยสัมพันธ์
อก 341 การแปลอังกฤษ-ไทย
อก 342 การแปลไทย-อังกฤษ
วิชาเลือก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1.1 1.2 1.3

 

 
  

































3. ด้านทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

อก 314
อก 334
อก 475
อก 476
อก 456
อก 461
อก 462
อก 463
อก 464
อก 465
อก 466
อก 467
อก 468
อก 469
อก 457
อก 443

การพูดในที่ชุมชน
เรียงความภาษาอังกฤษ 3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
บทละครเชคสเปียร์
วรรณกรรมเด็ก
วรรณกรรมร่วมสมัย
วรรณกรรมกระแสนิยม
วรรณกรรมโลก
วรรณกรรมกับภาพยนตร์
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
วิวัฒนาการนวนิยาย
วรรณกรรมไทยในภาษาอังกฤษ
วิวัฒนาการบทกวีนิพนธ์
หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
การแปลขั้นสูง (อังกฤษ-ไทย)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

อก 444 การแปลขั้นสูง (ไทย-อังกฤษ)
อก 445 การแปลเชิงธุรกิจ
อก 481 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
อก 482 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านบริการสุขภาพ
อก 483 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์
อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อก 485 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจการบิน
อก 486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
อก 394 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
อก 496 การศึกษาอิสระ
อก 497 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
อก 498 ประสบการณ์วิชาชีพ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
       
  
    
  
    
  
    
       
       
  
    
  
    
  
    
 
 
 
 

 
 
 
 






  
  
  
  

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4
    
 
    
 
      
      
      
      
      
      
    
 
      
      
      
      

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกําลังศึกษา กําหนดให้มีการทวนสอบผลการเรียนของ
นิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
ประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลําดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับภาควิชา
ระดับคณะ
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากสําเร็จการศึกษา มีการติดตามผลการประเมินของ
ผู้เรียนด้านการมีงานทํา การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สํารวจความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตต่อความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
3.2 เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
3.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.00
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและให้เข้าใจถึงหลักสูตร
และบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะนําบทบาท หน้าที่
ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย
1.1 กํ า ห น ด ใ ห้ ค ณ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ สั ม ม น า ค ณ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ ข อ ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ด้านการ
จัด การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การทํา มคอ.3-7
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสําหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้คําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้านวิจัย จัดเงินทุนสําหรับ
นักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้สื่อการ
เรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทํางานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดสอน
2.2.2 สนับสนุนผู้สอนให้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ
2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.4

สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งกับหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก
2.2.5 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตําราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เพียงพอ
2.2.6 จัดโครงการเยี่ยม / ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษได้มีการออกแบบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้
สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งคํานึงถึงความเป็นปัจจุบัน
ทันสมัยของหลักสูตร และได้มีการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้างานวิจัยในปัจจุบัน
โดยการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้ผ่านการประชุมกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อ
ประกอบเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรฯ และได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และการประเมินของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนคือ 1. นําเสนอสภาวิชาการ 2. นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 3. นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ 4. งานพัฒนาหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับรองหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตมี่มีคุณสมบัติครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้จึงทําให้บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความ
พร้อมสําหรับการทํางานในอนาคต
3. นิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อหารือ โดยมีการประชุมเพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของเกณฑ์การรับนิสิต
ที่ตั้งไว้ เพื่อรับนิสิต กําหนดจํานวนนิสิตที่หลักสูตรฯ จะสามารถรับได้โดยคํานึงจากสภาพ ความพร้อมของอาจารย์
ผู้สอน ที่ประชุมมีมติให้คัดเลือกนิสิตจากการสอบระบบกลาง (Admission) และคงเกณฑ์เข้ารับการศึกษา 3 ข้อ เพื่อ
คัดเลือกผู้เรียนที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร
เกณฑ์ที่ใช้รับสมัครนี้จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส โดยผู้มีประสงค์ที่จะเข้าศึกษาทุกคนต้อง
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ.
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน
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ขั้นตอนการรับนิสิตเป็นดังนี้
1. กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ประชุ ม เพื่ อ กํ า หนดกํ า หนดกรรมการสั ม ภาษณ์ แ ละเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
(Admission)
2. กรรมการบริการหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อพิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์งาน (Admission)
3. ประชุมเพื่อรับทราบจํานวนนิสิตที่รายงานตัว (Admission) จากทางมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสรุปจํานวนนิสิตที่
เข้าศึกษา
การเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา
สนับสนุนให้นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆต่อไป
ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อม
ของนิ สิตทั้งในด้ านการเรี ยนรู้ แ ละคุ ณธรรมจริย ธรรม จึงร่ว มกับภาควิชาภาษาตะวั น ตกและคณะมนุ ษ ยศาสตร์
ดําเนินงานดังนี้
1. ประชุ ม เพื่ อ กําหนดอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาประจํ า ชั้ น ของนิสิ ตทุก ชั้ นปี เพื่อให้ คํา แนะนํา แก่ นิ สิ ต ระหว่า ง
การศึกษา
2. จัดโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง เพื่อแนะนําเรื่องจําเป็นต่างๆให้กับนิสิตชั้นปีที่1 เช่น เรื่องการ
เรียน การพบอาจารย์ที่ปรึกษา และแนะนําข้อควรปฏิบัติต่างๆแก่ผู้ปกครอง
การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาแก่นิสิต
คณะบริการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ประชุมหารือเรื่องการให้คําปรึกษา
และวิชาการแก่นิสิต โดยสรุปปัญหาที่นิสิตมาขอรับคําปรึกษาเป็นประจํา คือ การตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนถูกต้อง
และครบตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไม่ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีตารางเรียนซ้อนกัน รวมถึงปัญหาด้านวิชาการใน
รายวิชาต่างๆ นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรจัดทําแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาหรือทําการสัมภาษณ์นิสิตที่เข้ารับ
คําปรึกษาเพื่อรับทราบความพึงพอใจของนิสิต และได้ดําเนินการพัฒนาระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวแก่นิสิตให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นระบบมายิ่งขึ้นต่อไป จากการพูดคุยกับนิสิต
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาทิ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตเอกภาษาอังกฤษ โครงการแนะแนว
อาชีพ โครงการปัจฉิมนิเทศและโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
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4. อาจารย์
ระบบการรั บ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ มี
รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตราฐานซึ่งต้องมีวุฒิการศึกษาและต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีการศึกษา และมีการ
ประชุมจัดหาอัตรากําลังเพิ่มเติมในกรณีที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อ
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารเนื่องจากคลาดแคลนอาจารย์ประจําหลักสูตร
3. กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรโดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
4. จัดปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่
ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานตามหมวดที่ 6 การ
พัฒนาคณาจารย์ ของ มคอ. 2 ดังนี้
1. ประธานหลักสูตรฯ แจ้งให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การเข้าร่วมอบรมและ/
หรือเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทั้งภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรการทําวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ดําเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
3. มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทุกภาคการศึกษาเพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร และมีการ
สํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปีและนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
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การกําหนดผู้สอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามกระบวนการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร ประชุมเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเปิดสอนในปีแต่ละปีการศึกษา
โดยอ้างอิงจาก มคอ 2
2. คณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร ตรวจสอบจํานวนและคุณสมบัติของผู้สอน รวมทั้งอาจารย์พิเศษ
เพื่อกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากภาระงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงาน
วิชาการ
3. คณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร ตรวจสอบจํานวนผู้เรียน เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนและจัดทีมสอน ในกรณี
ที่มีผู้เรียนเป็นจํานวนมาก
4. คณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร จัดทําตารางสอน
5. ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทํา มคอ 3 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบกํากับมาตรฐานเพื่อให้
ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล ก่อนนํา มคอ 3 ส่งภาควิชาฯ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
คณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3) ดังนี้
1. คณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตรกําหนดระยะเวลาในการจัดส่ง มคอ 3 ให้คณะกรรมการอาจารย์
ประจําหลักสูตรพิจารณาเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ มคอ 3 โดย
พิจารณาจากความทันสมัยด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ก่อน
จัดส่งให้คณะฯเผยแพร่ หรือส่งกลับให้อาจารย์ผู้สอน หากต้องแก้ไข ประธานหลักสูตรฯ ส่ง มคอ 3 ให้ภาควิชาฯ เพื่อ
ดําเนินการส่งต่อให้คณะฯ ภายในกําหนดเวลา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์มีการเตรียมพร้อมทางกายภาพทั้ง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้น่าเรียนรู้ ด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเสริม ฯลฯ ที่เพียงพอและทันสมัย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ     
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอียดของหลั กสูต รตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้อ งกับ กรอบ     
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
    
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ     
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7ภายใน     
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่     
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ    
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินการที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ     
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ     
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา     
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ  
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สําหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดย การปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และวิธีสอน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและนอกชั้นเรียน
3. ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน
2. รายงานผลการประเมินทั กษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้ส อน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ ใช้ใ นการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
3. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามาวางแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2. กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายใน และภายนอกสถาบัน
3. ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวล
ความรู้ของนิสิตก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
5. จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
6. ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการ
ปรับปรุง
3. เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์
การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง / ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาริน่า โชติรวี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยนั ติ์ ปานเล่ห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการปรับปรุง

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดทํา
มคอ 1 มคอ1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
2. เพิ่มวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ในด้านภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ และการแปลภาษาอังกฤษ
3.ปรับวิธีการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้
แสดงเนื้อหาและสาระสําคัญที่ศึกษาอย่าง
ชัดเจน
4.การเลือกใช้คําควรมีชัดเจนและคงเส้นคง
วา เช่น คําว่า English และ British ควร
เลือกใช้คําใดคําหนึ่ง

1. ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับ
โครงสร้างหลักสูตรตามแนวทางการจัดทํา มคอ1
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
2. ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้าน
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และการแปลภาษาอังกฤษ
3. ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ

เหตุผลในการ
ไม่ปรับปรุง
แก้ไข
-

4. ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
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สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
คํานํา
สารบัญ
หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
หมวดที่ 3 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 5 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25520091103978
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งสี่
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
นั้นในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 2
บัณฑิตและนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ เท่ากับ 4.37
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ สํ า รวจคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษา ในปี
การศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ(3) ด้านทักษะทางปัญญา(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(6) ด้าน
ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้
- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สาํ เร็จการศึกษารวม 87 คน โดย
ได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.84 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยเท่ากับ 4.37
หมายเหตุ:
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรฯ ได้รับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ตอบกลับ
เป็นจํานวน ร้อยละ 21.84
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
ลําดับที่

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เฉลี่ย
แห่งชาติ
1
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
คน
2
จํ า นวนผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คะแนน
(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
คะแนน
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
คะแนน
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คะแนน
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี คะแนน
สารสนเทศ
(6) ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ
คะแนน
4
ผู้ ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ ผู้ สํ า เร็ จ ร้อยละ
การศึกษา
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รวม
83.07
87
87
4.37
4.53
4.30
3.93
4.72
4.39
21.84
94

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ เท่ากับ 3.51 คะแนน มีคุณภาพ ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2557 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 87 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 86 คน คิดเป็นร้อยละ 98.85 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
โดยมีบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 59 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดย
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 70.24 ซึ่งเท่ากับ 3.51
คะแนน
ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ลําดับที่

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการ
ดําเนินงาน
70.24

1

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

คน

87

2

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

คน

86

3

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา

คน

59

(ไม่นับรวมผู้ทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ)
4

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

คน

0

5

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทําก่อนเข้าศึกษา

คน

0

6

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว

คน

-

7

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

คน

2

8

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

คน

-

9

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

คน

-

10

ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70)

ร้อยละ
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หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(การบริหารหลักสูตร)
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ดี
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการออกแบบหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจ ของบัณฑิต ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งคํานึงถึง
ความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยของหลักสูตร และได้มีการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้อง กับ
ความก้าวหน้าของงานวิจัยในปัจจุบัน โดยการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ได้ผ่านการประชุมของ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร เพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้ ที่เหมาะสมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้
หลักสูตรฯ ยังมีการปรับวิชาให้มีความทันสมัย โดยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและแผนการสอนใน มคอ 3
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ดําเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตร
2. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทุกภาคการศึกษา เพื่อนําข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงหลักสูตร และมี
การสํารวจการได้งานทํา ของบัณฑิต ทุกปี และนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมาใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ดี
- การกําหนดผู้สอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามกระบวนการดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเปิดสอน ในปีการศึกษา 2558
โดยอ้างอิงจาก มคอ. 2
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯสํารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอน โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และการทําผลงานวิชาการ
3. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ตรวจสอบจํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส อน รวมทั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ
เพื่อกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากภาระงาน
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4. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ตรวจสอบจํ า นวนผู้ เ รี ย น เพื่ อ จั ด กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น และจั ด ที ม สอน
ในกรณีที่มีผู้เรียนเป็นจํานวนมาก
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดทําตารางสอน
โดยในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์ได้ออกแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับอาจารย์
ผู้ ส อน ในด้ า นความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าที่ ส อน และความสามารถในถ่ า ยทอดความรู้ โดยผลการประเมิ น
อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรอยู่ในระดับดี - ดีมาก จึงแสดงให้เห็นว่าระบบกลไกการกําหนดผู้สอน ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ จะดําเนินงานตามระบบกลไกนี้ต่อไป
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งตารางสอนแก่ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทํา มคอ 3
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดระยะเวลาในการจัดส่ง มคอ 3 และแจ้งอาจารย์ผู้สอน
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ มคอ 3 โดย
พิจารณาจากความทันสมัยด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ก่อน
จัดส่งให้คณะฯเผยแพร่ หรือส่งกลับให้อาจารย์ผู้สอน หากต้องแก้ไข
4. ประธานหลักสูตรฯ ส่ง มคอ 3 ให้ภาควิชาฯ เพื่อดําเนินการส่งต่อให้คณะฯ ภายในกําหนดเวลา
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดทํา แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3)
ได้ครบถ้วนและส่งให้คณะฯเผยแพร่ได้ตามกําหนด
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ ในรายวิชา EN 393 Principles of Language Teaching
การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ดี
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนิสิตโดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง โดยเครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การ
สอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต ฯลฯ และมีการกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบ เครื่องมือประเมิน
นิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้โดยการจัดการทวนสอบ และทวนผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้หลักสูตรได้
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กํากับให้มีการแจ้งเกณฑ์ การตัดเกรด ให้นิสิตรับรู้ชัดเจน โดยระบุในเอกสาร มคอ3 และระหว่างภาคการศึกษา
คณะกรรมการบริหารฯสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนจัดทําข้อสอบกลางในรายวิชาที่สอนร่วมกัน
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ ของนิสิต โดย
จัดการประชุมสาขาวิชาเพื่อให้ผู้สอนทุกคนนําเสนอผลคะแนน และเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้พิจารณาตัดสินผลการ
เรียนทุกภาคการศึกษาก่อนส่ง ผลการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและลงนามผู้สอน หัวหน้าภาควิชา และส่งให้คณบดี
ลงนามต่อไป
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการกํากับการประเมิน การจัดการเรียน การสอน และ
ประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารฯ ประชุมพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อ
จัดทํา มคอ 5 และ มคอ 7
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ เท่ากับ 5 มีคุณภาพ ดีมาก
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1

2

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

(Key Performance Indicators)

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน)

อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม

อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมจํานวน 10 ครั้ง

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

ในปีการศึกษา 2558 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

หลักสูตร

ดําเนินงาน

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อ

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุม

มคอ 2

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3/ มคอ.4

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3

ใน

และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่

ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 24 วิชา

ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 31 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

บันทึกข้อความนําส่ง มคอ
3 แก่ภาควิชาฯ
และฝ่ายวิชาการ
ของคณะฯ

ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
จํานวนการจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 5 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 21 วิชา
4

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

หลักสูตร ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 24 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 31 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 2558 ครบทุกรายวิชา
จํานวนการจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 5 วิชา

บันทึกข้อความนําส่ง มคอ
5 แก่ภาควิชาฯ และฝ่าย
วิชาการ ของคณะฯ

ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 11 วิชา
5

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม มคอ 7

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558
6
7

มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี

ในแต่ละปีการศึกษา

การศึกษา 2558

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรฯ มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้

ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล การเรียนรู้ จากผลการ

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน

ประเมินการดําเนินงาน ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว

รายงานการประชุม
มคอ 7 ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

(Key Performance Indicators)

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน)

รายการหลักฐาน

มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8
9

10

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

ดําเนินการ ผ่านการประชุมกลุ่มย่อย สําหรับอาจารย์ชาว

-

หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน

ต่างประเทศ

อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

อาจารย์ประจําเข้าร่วมงาน Pedagogical and Cultural

รายงานผลการ ดําเนินงาน

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

Approaches in Western Languages International

โครงการ, รายงานการ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Conference

ประชุม

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

หลักสูตรนี้ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

-

ดําเนินการ ได้คะแนน 3.67

ผลประเมินความพึงพอใจ

การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ
11

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

ของนักศึกษาปีสุดท้าย/

กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร

12

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ดําเนินการให้คะแนน 4.55

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

11

จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน

11

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ั้งหมดในปีนี้

100

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการดําเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
ประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ เตรียมความพร้อมทาง
กายภาพด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสภาพ แวดล้อมให้น่าเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ ที่เพียงพอและทันสมัย โดยมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมิน ความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ใช้ ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ อาคาร 2 มี ห้ อ งบรรยายทั้ ง หมด 33 ห้ อ ง โดย
ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้อง กับจํานวนของนิสิต ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จํานวน 2 ห้อง ห้องประชุมจํานวน 1 ห้องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละห้องเรียนมีความจุ ที่สามารถ
รองรับจํานวนนิสิต ระบบเครือข่ายไร้สาย Wise-PSM ของมหาวิทยาลัยจุดบริการ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของคณะ
มนุษยศาสตร์ HU WIFI คอมพิวเตอร์ประจําห้องเรียน จํานวน 30 เครื่อง คอมพิวเตอร์ประจําห้องปฏิบัติการ 68
เครื่อง ชุดไมค์ ลําโพง ในทุกห้องเรียน และมีการติดตั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ ในทุกห้องเรียน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามผลการประเมินดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เห็นควรให้มีการปรับพื้นที่
สําหรับนิสิตได้พบปะหรือทํางานร่วมกันรวมถึงความสะดวก ในการใช้อินเทอร์เน็ต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 5
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปีทผี่ ่านมา
แผนปฏิบัติการ

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติ
เอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
โครงการแนะแนวการศึกษา
และการฝึกงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะ
แนวอาชีพ
โครงการปรับปรุงหลักสูตร

31 พฤษภาคม
2559
31 พฤษภาคม
2559
31 พฤษภาคม
2559
30 มิถุนายน
2559

อาจารย์ปิยวรรณ์ กุล
มัย
ผศ. อุสาห์ภรณ์ สุขา
รมย์
อาจารย์วรรธนะ สุขศิ
ริปกรณ์ชัย
อาจารย์นันทนุช อุดม
ละมุล

ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จ
สําเร็จตามแผน
สําเร็จตามแผน
สําเร็จตามแผน
กําลังอยู่ในการดําเนินการ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)
แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2559
แผนปฏิบัติการ
โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานิสิตเอกภาษาอังกฤษ

โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน
31 พฤษภาคม
2560
31 พฤษภาคม
2560
31 พฤษภาคม
2560

ผู้รับผิดชอบ
ผศ. ณัฏฐา แก้วฉา
อาจารย์นันทนุช อุดมละมุล
อาจารย์วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

102

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวนันทนุช อุดมละมุล
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สถานทีศ่ ึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
PhD (English and
Comparative Literary
Studies)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Warwick, UK

ปีที่จบ
การศึกษา
2543
2548
2557

ความเชี่ยวชาญ
English Language and Literature
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Udomlamun, Nanthanoot. (2015). “Diasporic Memory, Commodity, and the Politics of the Gift
in Monique Truong’s The Book of Salt”. ASR: Chiang Mai University Journal of Social
Science and Humanities, Volume 2 Number 1 January – June 2015. pp. 55-77.
2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
EN 253
Introduction to Prose
EN 355
Introduction to Literary Criticism
EN 464
World Literature
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5.

ทุนวิจัยที่ได้รบั
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

โครงการ “การพัฒนา
สํานักงานกองทุน
ประเทศสิงคโปร์ :
สนับสนุนการวิจัย
กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน (สกว)
และความท้าทาย”

ปีงบประมาณที่ได้รับทุน ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)
2559
ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวณัฏฐา แก้วฉา
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สถานทีศ่ ึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2529
2540

ความเชี่ยวชาญ
English Language, Translation
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Kaewcha, Nattha, Piyawan Kullamai and Walaiporn Chaya. “Characteristics of English Essay
Writing Written by Thai Undergraduate Learners Majoring in English in Srinakharinwirot
University”. 2nd International Conference on Language, Literature, and Cultural
Studies, 20-21 August 2015, pp. 331-346.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
Basic Writing
EN 131
EN 121
EN 341

Reading Techniques
English to Thai Translation

5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
-
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายสิรวิชญ์ ธรรมพานิช
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สถานทีศ่ ึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบ
การศึกษา
2554
2559

ความเชี่ยวชาญ
Applied Linguistics, Corpus Linguistics, English Language Teaching
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Tampanich S., & Soranastaporn, S. (2017). “Creation and Analysis of Academic Corpus in
Language Studies”. In Tungkhawet (Ed.), Proceedings of The 10th International HUSOC
Conference Academic-Research: Dynamics of Humanities and Social Sciences in
Cross-Border Societies (pp. 534-543). Chiang Rai: Thailand: Chiang Rai Rajabhat
University.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
EN 131
EN 335
EN 373
5. ทุนวิจัยที่ได้รบั
-

ชื่อรายวิชา
Basic Writing
Advanced Study Skills
English Phonology
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
Garry William McFeeter
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สถานทีศ่ ึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

B.A. (English)
M.A. (English)

Queen’s University, Belfast, UK
Queen’s University, Belfast, UK

ปีที่จบ
การศึกษา
2554
2555

ความเชี่ยวชาญ
English Language and Literature
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Pimphakorn, C., and Mcfeeter, M. (2016). Imperialism, Commerce, Printing Culture and their Effects
on the British Society in the Eighteenth Century. Pedagogical and Cultural Approaches in
Western Language International Conference. (pp. 65-86).
3. ตํารา/หนังสือ
6. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
EN 111
EN 465
EN 467
7. ทุนวิจัยที่ได้รบั
-

ชื่อรายวิชา
Listening and Speaking 1
Literature and Films
The Development of the Novel
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวชมเพลิน พิมพะกร
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สถานทีศ่ ึกษา
ปริญญาตรี

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2556

ปริญญาโท

M.A. (Postcolonial
Studies)

University of Kent, UK

2557

ความเชี่ยวชาญ
Postcolonial Studies, English Language and Literature
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Pimphakorn, C., and Mcfeeter, M. (2016). Imperialism, Commerce, Printing Culture and their
Effects on the British Society in the Eighteenth Century. Pedagogical and Cultural
Approaches in Western Language International Conference. (pp. 65-86).
3. ตํารา/หนังสือ
8. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
EN251
EN354
EN463
9. ทุนวิจัยที่ได้รบั
-

ชื่อรายวิชา
Introduction to Western Thought and Culture
Introduction to Poetry and Drama
Popular Fiction
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรเดิม
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2555 และหลักสูตรปรับปรุง 2560

โครงสร้างหลักสูตรเก่า
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

พื้นฐานวิชาเอก
18 หน่วยกิต
อก 111 การฟังและการพูด 1
3 หน่วยกิต
อก 121 หลักการอ่าน
3 หน่วยกิต
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
อก 221 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 3 หน่วยกิต
อก 251 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
3 หน่วยกิต
อก 291 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3 หน่วยกิต

วิชาแกน
อก 111 การฟังและการพูด 1
อก 112 การฟังและการพูด 2
อก 121 หลักการอ่าน
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
อก 122 ภาษาและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
อก 251 พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก
อก 271 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะด้าน
อก 213 การฟังและพูด 3
อก 223 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
อก 232 เรียงความ 1
อก 233 เรียงความ 2
อก 335 ทักษะการเรียนขั้นสูง
อก 272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
อก 373 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
อก 374 ระบบหน่วยคําและวากยสัมพันธ์
อก 253 ร้อยแก้วเบื้องต้น
อก 354 ร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
อก 355 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น
อก 341 การแปลอังกฤษ-ไทย
อก 342 การแปลไทย-อังกฤษ
วิชาบังคับคณะมนุษยศาสตร์
อชก 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
อชก 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
อก 314 การพูดในที่ชุมชน

วิชาเอกบังคับ
อก 211 การฟังและการพูด 2
อก 212 การฟังและการพูด 3
อก 222 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 1
อก 231 การเขียนเรียงความ 1
อก 292 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
อก 331 การเขียนเรียงความ 2
อก 341 หลักการแปล
อก 351 การศึกษาวรรณคดี
อก 252 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น

51 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
อก 311 การอภิปรายและการรายงาน

27 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

111

โครงสร้างหลักสูตรเก่า

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง

อก 321 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 2
อก 332 การจดบันทึกและสรุปความ
อก 433 การเขียนเรียงความ 3
อก 434 การค้นคว้าและเขียนรายงาน
อก 435 การเขียนเชิงวิจารณ์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

อก 334 เรียงความภาษาอังกฤษ 3
อก 443 การแปลขั้นสูง (อังกฤษ-ไทย)
อก 444 การแปลขั้นสูง (ไทย-อังกฤษ)
อก 445 การแปลเชิงธุรกิจ
อก 475 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนานา
รูปแบบ
อก 476 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
อก 477 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

อก 381 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
อก 382 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านบริการ
สุขภาพ
อก 383 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
อก 481 ภาษาอังกฤษสําหรับการหนังสือพิมพ์
อก 482 กรณีศึกษาทางธุรกิจ
อก 483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
อก 441 การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
อก 442 การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ
อก 484 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
อก 485 การแปลวรรณกรรม
อก 391 ระบบหน่วยคําและวากยสัมพันธ์ศาสตร์
อก 392 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษ
อก 393 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
อก 361 วิวัฒนาการของบทละคร
อก 371 บทกวีนิพนธ์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

อก 456 บทละครเชคสเปียร์
อก 461 วรรณกรรมเด็ก
อก 462 วรรณกรรมร่วมสมัย
อก 463 วรรณกรรมกระแสนิยม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

อก 464 วรรณกรรมโลก
อก 465 วรรณกรรมกับภาพยนตร์
อก 466 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
อก 467 วิวัฒนาการนวนิยาย
อก 468 วรรณกรรมไทยในภาษาอังกฤษ
อก 469 วิวัฒนาการบทกวีนิพนธ์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

อก 457 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
อก 481 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
อก 482 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านบริการ
สุขภาพ
อก 483 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
อก 485 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจการบิน
อก 486 ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
อก 493 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

อก 451 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
อก 452 วรรณกรรมร่วมสมัย

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

อก 453 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
อก 454 วรรณคดีวิจารณ์ร่วมสมัย
อก 455 วรรณกรรมกับภาพยนตร์
อก 461 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
อก 462 วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ
อก 463 วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน
อก 464 บทละครอังกฤษ
อก 465 บทละครอเมริกัน
อก 466 บทละครเชคสเปียร์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรเก่า
อก 467 วรรณกรรมสตรี
อก 471 กวีนิพนธ์อังกฤษ
อก 472 กวีนิพนธ์อเมริกัน
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
อก 491 การศึกษาอิสระ
อก 492 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
อก 493 ประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยกิตรวม

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
อก 496 การศึกษาอิสระ
อก 497 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
อก 498 ประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม
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เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2552
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียน
พรรณนาความสรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิด
เพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิ บัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้ว ย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ
และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คําศัพท์ในชีวิตประจําวัน ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์
โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ห ลากหลาย ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง พาตน
สนับสนุนให้นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน
และนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนําความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
เพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เ ป็นภาษานานาชาติ พั ฒนาการนําเสนอข้ อมู ลและความคิ ด ส่ ง เสริ มการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้สําหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
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มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
การสั ง เคราะห์ ค วามคิ ด และกลวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ
และพรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟัง
และการพู ด โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการ
อ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสําหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอั งกฤษในฐานะที่ เ ป็นภาษานานาชาติ ทั้ งคํ าศัพท์ สํานวน ประโยค
ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสําหรับผู้เรียนที่
ใช้ ภ าษาอั งกฤษในฐานะที่ เป็ นภาษานานาชาติ การฝึก เขี ยนเรียงความใน
หัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน
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2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิด
ดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้
สามารถพั ฒ นาสมรรถภาพทางกายและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง ตลอดจน
เลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2560
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมสําหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจน
มารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลั ก การพื้ น ฐานของการสร้ า งและพั ฒ นาสมรรถภาพทางกายด้ า นความ
แข็ งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่ นของกล้ า มเนื้อและการ
ทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกําลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทน
ของระบบการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรม
การออกกําลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อน
ตัว และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135 ว่ายน้ํา
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ํา การว่ายน้ําท่าต่างๆ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย กติ กาการแข่ ง ขั น การเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ และความ
ปลอดภัยในการว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ
การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่
การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกา
การแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์
และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการ
เล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ
เพื่อสุขภาพ
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3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้น
และอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กั บ การใช้ เ หตุ ผ ล ความรู้ ท างสถิ ติ ค ณิ ต ศาสตร์ สํ า หรั บ
ผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดํารงชีวิตใน
สังคม

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
SWU 142 Science for Life Quality Development
and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี
ศึกษาระบบนิเวศวิ ทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน
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มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ําหนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกําลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดย
การใช้น้ําหนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบ
โครงร่ า งและกล้ า มเนื้ อ ควบคู่ ไ ปกั บ การศึ ก ษาเทคนิ ค การฝึ ก โดยการใช้
น้ําหนักเพื่อสุขภาพ
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะ
การสื บ ค้ น การประเมิ น สื่ อ สารสนเทศ การอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จริ ย ธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การ
นําเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมใน
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการ
บริ โ ภคเทคโนโลยี ข องสั ง คมและสมาชิ ก รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล
คณิตศาสตร์สําหรับผู้บริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และ
สถิติในชีวิตประจําวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินใน
การบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการ
เงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทาง
ภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติ และกระบวนการคิ ดทางวิ ทยาศาสตร์ ระบบนิเ วศวิทยาและ
ความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
ผลกระทบของความเจริญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต่อ วิ ถี ชี วิ ต
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทัน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์
สําคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม
การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกัน
และการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อ
สุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐาน
ความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภค
ด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมี
คุณค่า
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 143 Alternative Energy
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลก ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการ
ร้อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและ
ใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์
ความสําคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่ พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคั ญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ งทางด้าน ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา
ศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การ ในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และ
พัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทาง ปั ญ ญา การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ การสื่ อ สาร การคิ ด วิ เ คราะห์ การ
ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
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มศว 251 มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดย
มุ่งให้ผู้เ รี ยนมีค วามเข้าใจในพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ และนํา ความรู้ มาพั ฒนา
ตนเองให้ รู้ เ ท่ า ทั น สั ง คม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มี
จิ ต สํ า นึ ก ในการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมและธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสั น ติ
ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิก
ของสังคม
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรี
จากอดีตและร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน
ดนตรี ที่ พั ฒ นาจากอดี ต กาล ดนตรี ใ นบริ บ ทของวั ฒ นธรรม ด้ ว ยสื่ อ และ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของ
สุ น ทรี ย ะที่ มี ต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ศึ ก ษาสุ น ทรี ย ศาสตร์ ใ นเชิ ง บู ร ณาการ ทั้ ง ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสาน
สั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทสั ง คม วั ฒ นธรรม ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความ
งามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
และสื่อที่หลากหลาย

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2559
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม ทั้ ง สั ง คมไทยและสั ง คมโลก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ความสําคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึก
ประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสาน
สัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการ
สื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟัง
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยใจอย่ า งใคร่ ค รวญ และการฝึ ก ปฏิ บั ติ สุ น ทรี ย
สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิด
ความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนําชีวิตไปสู่
เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และ
หลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้อมฝึกปฏิบัติ
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มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความ
งามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
และสื่อที่หลากหลาย

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2559
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิด
ความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนําชีวิตไปสู่
เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และ
หลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้อมฝึกปฏิบัติ
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างาน
เขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบ โดยเน้น

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งใน

การศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลัง

อดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและ

ในการดําเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและ

ยกระดับจิตใจ

อุดมการณ์
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การ
เตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจ
นภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี
หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการ
ดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
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มศว 361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์
สากลที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2559
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของ
โลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา

ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ

ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี

ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับ

อุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ

สันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุค
โบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารย
ธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความ
เชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการ
ปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กร
ธุรกิจที่มีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มี
อิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การพึ่งตนเองบนความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นํา
การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ม
การจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
ที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแส
สังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและ
ตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่
สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มี
เหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่าง
มีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม
ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ
ศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัย
และสันติสุข

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2559
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของ
ตนเองการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม
ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่
สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล
อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
เรียนรู้ความสําคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึก
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนา
นวัตกรรมที่สําคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน

มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์
ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตที่มี
ศีลธรรมและสันติสุข
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มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม
ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์
โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และ
การสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
สังคม
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มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต
การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคมการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การ
วิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social
Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม
สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการ
พัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูร
ณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบท
ชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 372 Local Wisdom
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจาก
ศึกษาค้นคว้าภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
กระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทําและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ดํารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิ
ภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
วัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหา
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดย แนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์
เน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
ต่อการดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 374 Ethical Careers for Community
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
สร้างสํานึกและสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสํานึก ความสามัคคี และความตระหนักใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
ศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน
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วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2552

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2559
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และนําเสนอ
แนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง2555
และหลักสูตรปรับปรุง2560
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 111 การฟังและการพูด 1
อก 111 การฟังและการพูด 1
EN 111 Listening and Speaking I
3(2-2-5)
ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟังและการพูดบท EN 111 Listening and Speaking I
สนทนาสั้นๆ โดยออกเสียงอย่างถูกต้อง
ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นการฟั ง และการพู ด บท
สนทนาสั้นๆ และการออกเสียงอย่างถูกต้อง
อก 211 การฟังและการพูด 2
EN 211 Listening and Speaking II
ฝึก และพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง และการพู ดบท
สนทนาที่ยาวขึ้นและเรื่องราวต่างๆ โดยเน้น
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน

อก 112

การฟังและการพูด 2
3(2-2-5)
EN 112 Listening and Speaking II
ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้น
ในบริบทต่า งๆ โดยเน้นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับ
การนําไปใข้จริงของผู้เรียน
อก 121 หลักการอ่าน
อก 121 หลักการอ่าน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
EN 121 Reading Techniques
EN 121 Reading Techniques
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารอ่ า น โดยเน้ น การสอนเทคนิ ค วิธีการอ่าน โดยเน้นการใช้เทคนิคการอ่านที่
การอ่ า นที่สํ า คัญ เพื่ อ ใช้เป็ น พื้น ฐานในการ สําคัญ เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด
อ่านเพื่อความเข้าใจ
อก 221 ภาษาและทักษะการคิด
อก 122 ภาษาและทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์
วิเคราะห์วิจารณ์
EN 221 Language and Critical
EN 122 Language and Critical
Thinking Skills
Thinking Skills
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการคิด แนวคิ ด และหลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการคิ ด
วิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยเน้นเทคนิคการตั้งคําถาม การสร้างแผนที่ โดยเน้นเทคนิคการตั้งคําถาม การสร้างแผนที่
ความคิด การประเมินความคิดของตนเองและ ความคิด การประเมินความคิดของตนเองและ
การแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น โดยการอ่าน การแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น โดยการอ่าน
เรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน
การเขียนและการอภิ ปรายเรื่องดังกล่าวเป็น การเขียนและการอภิปรายเรื่องดังกล่าวเป็น
กลวิ ธี ใ นการสอนและพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด กลวิ ธี ใ นการสอนและพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับทักษะทางด้านภาษา วิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับทักษะทางด้านภาษา

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
3(2-2-5)
EN 131 Basic Writing
ศึ ก ษาพื้ น ฐานด้ า นไวยากรณ์ ฝึ ก เขี ย นรู ป
ประโยคแบบต่างๆ ฝึกเขียนข้อความต่อเนื่อง
ในระดับอนุเฉท โดยคํานึงถึงกระบวนการ
เขียนและการเรียบเรียงความ

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 131 การเขียนเบื้องต้น
3(2-2-5)
EN 131 Basic Writing
พื้นฐานด้านไวยากรณ์ การเขียนรูปประโยคที่
หลากหลาย การเขี ย นข้ อ ความต่ อ เนื่ อ งใน
ระดับอนุเฉท โดยคํานึงถึงกระบวนการเขียน
และการเรียบเรียงความ

อก 212

อก 213

การฟังและการพูด 3
3(2-2-5)
EN 212 Listening and Speaking III
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น่าสนใจและเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อ
ต่างๆ
อก 222 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์
EN 222 Analytical and Critical
Reading
ฝึก ทั ก ษะด้า นการอ่านเชิ ง วิเ คราะห์วิจ ารณ์
โดยใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นสําคัญ
อก 231
เรียงความอังกฤษ 1
3(3-0-6)
EN 231
Composition 1
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ
โดยเน้นการเขียนเชิงบรรยายโวหารและ
พรรณนาโวหาร โดยให้ความสําคัญต่อ
กระบวนการและจุดประสงค์ในการเขียนให้
มีเอกภาพ กระชับตรงประเด็นและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน

การฟังและการพูด 3
3(2-2-5)
EN 213 Listening and Speaking III
ทัก ษะการฟัง และการพูดเกี่ ย วกับ ประเด็น ที่
น่าสนใจและเหตุการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ
อก 223 การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์
EN 223 Analytical and Critical
Reading
ทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ โดยใช้
ตรรกะและการให้เหตุผลที่เหมาะสม
อก 232
เรียงความอังกฤษ 1
3(3-0-6)
EN 232
Composition 1
ทักษะการเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ การ
เขียนเชิงบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร

หมายเหตุ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
อก 331
เรียงความอังกฤษ 2
3(3-0-6)
EN 331
Composition 2
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงอรรถาธิบาย
เปรียบเทียบ และโต้แย้ง

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 233
เรียงความอังกฤษ 2
3(3-0-6)
EN 233
Composition 2
ทั ก ษะการเขี ย นเรี ย งความเชิ ง อรรถาธิ บ าย
เปรียบเทียบ และโต้แย้ง

อก 251 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
EN 251 Introduction to Western
Culture

อก 251 พื้นฐานความคิดและวัฒนธรรม
ตะวันตก
EN 251 Introduction to Western
Thought and Culture
แนวความคิดสําคัญและอารยธรรมตะวันตก
ความรู้ พื้ น ฐานในการศึ ก ษาวรรณกรรม
ตะวันตก
อก 253 ร้อยแก้วเบื้องต้น
3(3-0-6)
EN 253 Introduction to Prose
บุรพวิชา: อก 251
งานเขี ย นร้ อ ยแก้ ว กลวิ ธี ใ นการประพั น ธ์
ลักษณะการใช้ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์
อก 271
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ภาษาอังกฤษ
EN 271 Introduction to Language
ธรรมชาติ แ ละองค์ ป ระกอบภาษาของ
มนุษยชาติ ความเป็นเอกลักษณ์และความ
เป็นสากลของภาษา การรับรู้ภาษาและการ
ใช้ภาษาในแต่ละสังคม
อก 272 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 272 English Phonetics
ระบบเสี ย งภาษาอั ง กฤษ หน่ ว ยเสี ย ง
พยัญชนะและสระ การลงเสียงเน้นหนักใน
คําและทํานองเสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้
ในการออกเสียง ตลอดจนการใช้สัทอักษรใน
การถ่ายทอดเสียง

ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรมตะวันตก
เพื่ อ ให้ เ กิด ความรู้ แ ละความเข้า ใจและเป็ น
พื้นฐานต่อการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก

อก 291
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ภาษาอังกฤษ
EN 291 Introduction to Language
ศึกษาธรรมชาติและองค์ประกอบภาษาของ
มนุษยชาติ ความเป็นเอกลักษณ์และความ
เป็นสากลของภาษา การรับรู้ภาษาและการ
ใช้ภาษาในแต่ละสังคม
อก 292 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 292 English Phonetics
ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยเสียง
พยัญชนะและสระ การลงเสียงเน้นหนักใน
คําและทํานองเสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้
ในการออกเสียง ตลอดจนการใช้สัทอักษร
ในการถ่ายทอดเสียง

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555

อก 433

เรียงความภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
EN 433
Composition 3
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องที่
มีความซั บซ้อนและเป็นนามธรรมมากขึ้น
เช่น การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การ
เขียนโต้แย้งและการเขียนจูงใจผู้อ่าน

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 314 การพูดในที่ชุมชน
3(3-0-6)
EN 314 Public Speaking
หลักทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการคิด และ
สุนทรพจน์แบบต่างๆ
อก 334

เรียงความภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
EN 334
Composition 3
ทักษะการเขียนเรียงความรูป แบบซับ ซ้อ น
การเขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น การเขี ย น
โต้แย้งและการเขียนจูงใจผู้อ่าน
อก 335

อก 441 การแปลอังกฤษ-ไทย
3(3-0-6)
EN 441 English to Thai Translation
ศึกษากลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับ
ประเภทต่ า งๆ จากภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาไทย อาทิ ข่าวทั่วไป โฆษณา สุนทร
พจน์ ชี ว ประวั ติ และบทความ โดยเน้ น
ความถูกต้องตามต้นฉบับ การใช้ภาษาให้
สละสลวยและเหมาะสม

ทักษะการเรียนขั้นสูง
3(3-0-6)
EN 335
Advanced Study Skills
การเขี ย นเชิ ง วิช าการ การถอดความ การ
อ้ า งอิ ง เอกสารทางวิ ช าการ การเขี ย น
บทคัดย่อสําหรับบทความวิชาการ การเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยเบื้องต้น
อก 341 การแปลอังกฤษ-ไทย
3(3-0-6)
EN 341 English to Thai Translation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภท
ต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การ
แ ป ล ข่ า ว ทั่ ว ไ ป โ ฆ ษ ณ า สุ น ท ร พ จ น์
ชี ว ประวั ติ และบทความ โดยเน้ น ความ
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ต้ น ฉ บั บ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ใ ห้
สละสลวยและเหมาะสม

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
อก 442 การแปลไทย-อังกฤษ
3(3-0-6)
EN 442 Thai to English Tanslation
ศึ ก ษากลวิ ธี แ ละกระบวนการแปลต้ น ฉบั บ
ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ จ า ก ภ า ษ า ไ ท ย เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ อาทิ ข่าวทั่วไป โฆษณา สุนทร
พจน์ ชีวประวัติ และบทความ โดยเน้นความ
ถู ก ต้ อ ง ตา มต้ น ฉบั บ การใช้ ภ าษาให้
สละสลวยและเหมาะสม

อก 351

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 342 การแปลไทย-อังกฤษ
3(3-0-6)
EN 342 Thai to English Tanslation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภท
ต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การ
แ ป ล ข่ า ว ทั่ ว ไ ป โ ฆ ษ ณ า สุ น ท ร พ จ น์
ชี ว ประวั ติ และบทความ โดยเน้ น ความ
ถู ก ต้ อ งตามต้ น ฉบั บ การใช้ ภ าษาให้
สละสลวยและเหมาะสม
อก 354 ร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
EN 354 Introduction to Poetry and
Drama
งานเขียนร้อยกรอง และบทละคร กลวิธีใน
การประพั น ธ์ ลั ก ษณะการใช้ ภ าษา การ
ถ่ายทอดอารมณ์

วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น
อก 355 วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
EN 355 Introduction to Literary
EN 351 Introduction to Literary Criticism
Criticism
ทฤษฎี แนวคิ ด พื้ น ฐานในการวิ จ ารณ์
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการวิจารณ์วรรณคดี วรรณคดี การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม
เพื่ อ เป็ น พื้ น ความรู้ ใ นการวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ คัดสรรโดยใช้แนวคิดวรรณคดีวิจารณ์
งานวรรณกรรม
อก 373 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 373 English Phonology
ระบบเสี ย งภาษาอั ง กฤษ หน่ ว ยเสี ย ง
พยัญชนะและสระ การลงเสียงเน้นหนักใน
คําและทํานองเสียงในประโยค อวัยวะที่ใช้
ในการออกเสียง ตลอดจนการใช้สัทอักษรใน
การถ่ายทอดเสียง

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
อก 391 ระบบหน่วยคําและ
วากยสัมพันธ์ศาสตร์3 (3-0-6)
EN 391 Morphology and Syntax
ศึกษาระบบหน่วยคําและโครงสร้างประโยค
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยคํ า
โครงสร้างประโยคและความหมาย

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 374 ระบบหน่วยคําและ
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
EN 374 English Morphology and
Syntax
ระบบหน่ ว ยคํ า และโครงสร้ า งประโยค
ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยคํา
โครงสร้างประโยคและความหมาย
อก 443 การแปลขั้นสูง (อังกฤษ-ไทย)
3(3-0-6)
EN 443 Advanced English-Thai
Translation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภท
ต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การ
แปลข่าวทั่วไป โฆษณา สุนทรพจน์
ชีวประวัติ และบทความ โดยเน้นความ
ถูกต้องตามต้นฉบับ การใช้ภาษาให้
สละสลวยและเหมาะสม
อก 444 การแปลขั้นสูง (ไทย-อังกฤษ)
3(3-0-6)
EN 444 Advanced Thai-English
Translation
กลวิธีและกระบวนการแปลต้นฉบับประเภท
ต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การ
แปลข่าวทั่วไป โฆษณา สุนทรพจน์
ชีวประวัติ และบทความ โดยเน้นความ
ถูกต้องตามต้นฉบับ การใช้ภาษาให้
สละสลวยและเหมาะสม
อก 484 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ อก 445 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
EN 445 Business English
EN 484 Business English Translation Translation
ศึกษาหลัก กลวิธี และฝึกการแปลข่าว
หลักการแปล กลวิธีการแปลข่าว บทความ
บทความ สารคดีทางธุรกิจประเภทต่างๆ
เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ จาก
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์
และสํานวนทางธุรกิจ
และสํานวนทางธุรกิจ

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
อก 466 บทละครเชคสเปียร์
3(3-0-6)
EN 466 Shakespearean Drama
ศึกษาบทละครเชคสเปียร์ที่สําคัญๆ

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 456
บทละครเชคสเปียร์
3(3-0-6)
EN 456
Shakespearean Drama
การศึ ก ษาตั ว บทคั ด สรรและบริ บ ทของบท
ละครของวิลเลียม เชคสเปียร์

อก 457
หั ว ข้ อ คั ด สรรในวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ
EN 457
Selected Topics in
Literature
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ คั ด สรรในวรรณกรรม
อั ง ก ฤ ษ โ ด ย ผ่ า น มุ ม ม อ ง ด้ า น สั ง ค ม
วัฒนธรรม และวรรณกรรม
อก 451 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
อก 461 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
3(3-0-6)
EN 451 Children Literature
EN 461 Children Literature
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นสําหรับ การศึกษาวรรณกรรมคัดสรรสําหรับเด็กและ
เด็ก เช่น เทพนิยาย เรื่องเกี่ยวกับจินตนาการ เยาวชน กลวิธีการประพันธ์ บริบททางด้าน
และการท่องเที่ยวผจญภัย
สังคม วัฒนธรรรม และวรรณกรรม
อก 452

วรรณกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
EN 452 Contemporary Literature
ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่นของนักเขียน
ชาติต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความหมาย ตลอดจน
ลั ก ษณะของการประพั น ธ์ แนวคิ ด ทาง
วัฒ นธรรมและสภาพสั ง คมที่ ป รากฏในงาน
เขียน รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมนั้นได้อย่างมีหลักเกณฑ์

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 462

วรรณกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
EN 462 Contemporary Literature
การศึ ก ษาวรรณกรรมตะวั น ตกร่ ว มสมั ย
ลั ก ษณะของการประพั น ธ์ แนวคิ ด ทาง
วัฒนธรรมและสภาพสังคมที่ปรากฏในงาน
เขียน

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 463

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

วรรณกรรมกระแสนิยม
3(3-0-6)
EN 463
Popular Fiction in English
การศึกษาวรรณกรรมกระแสนิยมจากบริบท
สังคม วัฒนธรรม และวรรณกรรม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555

อก 455

วรรณกรรมกับภาพยนตร์
3(3-0-6)
EN 455
Literature and Films
ศึ ก ษางานวรรณกรรมและภาพยนตร์ ที่
ดั ด แปลงมาจากงานวรรณกรรม เพื่ อ ให้
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์การนําเสนอ การ
ตีความ และความหมาย ในเชิงเปรียบเทียบ
อก 461
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
EN 461
British and American
Short Stories
ศึ ก ษาเรื่ อ งสั้ น อั ง กฤษและอเมริ กั น ในยุ ค
ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจแนวคิ ด และลั ก ษณะ
ของงานเขียน พร้อมทั้งสามารถวิจารณ์ได้
อย่างมีหลักเกณฑ์

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 464
วรรณกรรมโลก
3(3-0-6)
EN 464
World Literature
การศึกษาวรรณกรรมดีเด่นของนักเขียนชาติ
ต่ า ง ๆ แ น ว คิ ด สํ า คั ญ ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 465
วรรณกรรมกับภาพยนตร์
EN 465
Literature and Films
การศึ ก ษาวรรณกรรมและภาพยนตร์ ที่
ดัดแปลงจากงานวรรณกรรม การนําเสนอ
ก า ร ตี ค ว า ม แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ใ น เ ชิ ง
เปรียบเทียบ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 466
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
EN 466
British and American
Short Stories
การศึกษาเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกันในยุค
ต่างๆ แนวคิด ลักษณะของงานเขียน ตัวบท
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกันคัดสรร

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

อก 467 วิวัฒนาการนวนิยาย
3(3-0-6)
EN 467 The Development of the
Novel
การศึกษาวิวัฒนาการของนวนิยาย เพื่อให้
เข้าใจพัฒนาการของแนวคิดทางวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อ มของสั ง คมในยุค ต่า งๆ และ
ความหมายที่สื่อออกมาในงานวรรณกรรม
อก 468 วรรณกรรมไทยในภาษาอังกฤษ
EN 468 Thai Fiction in English
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทยที่เขีย น
หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนวคิดสําคัญ

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555

อก 381 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทาง
ธุรกิจ
EN 381 English for Business
Correspondence
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย น
จดหมายธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ การเขี ย น
เอกสารสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร
โดยใช้ รู ป แบบการใช้ ภ าษาและสํ า นวน
เนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 469 วิวัฒการบทกวีนิพนธ์
3(3-0-6)
EN 469 The Development of
Poetry
การศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของบทกวี นิ พ นธ์
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจพั ฒ นาการของแนวคิ ด ทาง
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของสังคมในยุค
ต่ า งๆ และความหมายที่ สื่ อ ออกมาในงาน
วรรณกรรม
อก 475
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
ภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
3(3-0-6)
EN 475
Introduction to World
Englishes
ศึกษาการแผ่ขยายของภาษาอังกฤษของโลก
รู ป แบบการออกเสี ย ง สํ า เนี ย ง ไวยากรณ์
และคําศัพท์ ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและ
วั ฒ นธรรมของการเปลี่ ย นแปลงนานา
ภาษาอังกฤษโลก
อก 476
หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ
EN 476
Selected Topics in
English Language
การวิเคราะห์ อภิปราย และนําเสนอหัวข้อ
คัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
อก 481 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ
EN 481
English for Business
Communication
การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ การ
เขี ย นเอกสารสื่ อ สารภายในและระหว่ า ง
องค์ ก ร โดยใช้ รู ป แบบการใช้ ภ าษาและ
สํานวนเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
อก 382 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
EN 382 English for Health Service
Communication
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ใช้ในการ
สื่อสารด้านการบริการสุขภาพ

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 482 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ด้านบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
EN 482 English for Health Service
Communication
คํ า ศั พ ท์ สํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ นงาน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละฝึ ก การเขี ย นงานรู ป แบบ
ต่างๆในการเขียนหัวข้อข่าว รายงานข่าว บท
บรรณาธิการ และบทวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นต้น
อก 483
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร
สื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์
3(3-0-6)
EN 483
English for Mass Media
and Journalism
รู ป แ บ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ ใ ช้ ใ น ว ง ก า ร
สื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ การเขียน
หัวข้อข่าว รายงานข่าว บทบรรณาธิการ และ
บทวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ การเขี ย นเพื่ อ การ
กระจายเสียง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
และสื่ออินเตอร์เนต
อก 483 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อก 484 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
และการโรงแรม
EN 483
English for Tourism and EN 484
English for Tourism and
Hospitality
Hospitality
ฝึ ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การ แนวคิดเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยวและการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
โ ร ง แ ร ม คํ า ศั พ ท์ ว ลี แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ภาษาอั ง กฤษด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการ
โรงแรม
อก 485
ภาษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่ อ สาร
ด้านธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
EN 485
English for Airline
Business
แนวคิดเบื้องต้น ด้านธุร กิ จ การบิน คํ าศั พท์
วลี และเอกสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการ
บิน

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555

อก 393 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 393 English Language Teaching
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษแบบต่ า งๆ
และวางแผนการจั ด กระบวนการเรี ย นการ
สอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน
และวิ ธี ป ระเมิ น ผลโดยใช้ สื่ อ การสอนที่
เหมาะสม
อก 491 การศึกษาอิสระ
4 (0-0-12)
EN 491 Independent Study
ศึก ษาประเด็น ปั ญ หาทางภาษา วัฒ นธรรม
และวรรณคดี ต ะวั น ตกที่ ผู้ ศึ ก ษาสนใจเป็ น
พิเศษโดยสรุปและนําเสนอผลการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน
หรื อ การนํ า เสนอผลงานปากเปล่ า โดย
ประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่
พอใจ (U)

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 486
ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
3(3-0-6)
EN 486
English
for
Legal
Purposes
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ด้ า นกฎหมาย คํ า ศั พ ท์
สํ า นวน วลี ภ าษาละติ น และภาษาอั ง กฤษ
สํ า หรั บ การเอกสารและการสื่ อ สารเชิ ง
กฎหมาย
อก 493
วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EN 493
English
Language
Teaching
หลั ก การและกลวิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษ
การอภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการสอน

อก 496

การศึกษาอิสระ
4 (0-0-12)
EN 496
Independent Study
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ท า ง ภ า ษ า
วัฒนธรรม และวรรณคดีตะวันตกที่ผู้ศึกษา
สนใจเป็ น พิ เ ศษโดยสรุ ป และนํ า เสนอผล
การศึกษาเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของ
การเขี ย นรายงานหรื อ การนํ า เสนอผลงาน
ปากเปล่า โดยประเมิน ผลเป็ น ที่ พอใจ (S)
หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555
อก 492
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
EN 492
Cross Cultural
Experience
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สรุปและนําเสนอผลการเรียนรู้เป็น
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน
หรือการนําเสนอผลงานปากเปล่า
โดยประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่
พอใจ (U)
อก 493
ประสบการณ์ชีวิต
4 (0-0-12)
EN 493
Internship
ฝึกงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง โดยได้รับการ
นิเทศจากอาจารย์นิเทศ มีการสัมมนาก่อน
การฝึกงาน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
นิสิตสรุปและนําเสนอ ผลเป็นภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบของการเขียนรายงานหรือการ
นําเสนอผลงานปากเปล่า โดยประเมินผล
เป็นที่พอใจ (S)หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อก 497 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
EN 497 Cross Cultural Experience
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สรุปและนําเสนอผลการเรียนรู้เป็น
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน
หรือการนําเสนอผลงานปากเปล่าโดย
ประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ
(U)
อก 498

ประสบการณ์ชีวิต
4 (0-0-12)
EN 498
Internship
ฝึกงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง โดยได้รับการ
นิเทศจากอาจารย์นิเทศ มีการสัมมนาก่อน
การฝึกงาน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
นิสิตสรุปและนําเสนอผลเป็นภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของการเขียนรายงานหรือการ
นําเสนอผลงานปากเปล่า โดยประเมินผล
เป็น ที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)
อกช303 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 3
ECP 303 English for Career
Preparation III
ทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้าง
ภาษา และคําศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร
นานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(Test of English for International
Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน
650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม

 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2555

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560
อกช304 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้อมสู่อาชีพ 4
ECP304 English for Career
Preparation IV
ทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้
โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และคําศัพท์ใน
บริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบ
วัดระดับความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test
of English for International
Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน
700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
 ปรับปรุงรหัสวิชา
 ปรับปรุงชื่อรายวิชา
 ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต
 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 คงเดิม
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