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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in English

๒. ชื่อปริญญาและสาชาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

๓. วิชาเอก (ถ้ามี)

: ไม่มี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
B.A. (English)

๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
๑
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๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๖.๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
๖.๕ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๖.๗ องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่...........เมื่อวันที่..................
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิเทศสัมพันธ์
๘.๒ มัคคุเทศก์
๘.๓ พนักงานโรงแรม
๘.๔ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน สายการเดินเรือ
๘.๕ เลขานุการ
๘.๖ ล่ามแปลภาษา
๘.๗ อื่นๆ

๒
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัว
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
หมายเหตุ
ที่
บัตรประชาชน ตาแหน่งทาง
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
วิชาการ
๑*
นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์ ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ประธานกรรมการ
๓ ๓๓๐๑๐๐๘๓××××
ม.อุบลราชธานี : ๒๕๕๒
อาจารย์
ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ
ม.รามคาแหง : ๒๕๓๗
๒*
นางสาวอรภิยา มณีกานนท์
ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๓ ๔๑๙๙๐๐๗๓××××
ม.ขอนแก่น : ๒๕๕๔
ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ
ม.กรุงเทพ : ๒๕๕๐
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ตึก ๕๐ พรรษามหาวชิรลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการแข่งขันสูง ปัจจุบันภาครัฐ หน่วยงาน
ราชการซึ่งทาหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
บริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังคงต้องปรับตัวให้ทันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น จาก
ผลของการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) การเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่ งที่ ๓ และการเตรี ย มคามพร้อ มการเข้าสู่ เขตเศรษฐกิ จพิเศษระยะที่ ๒ ของจังหวัด นครพนม ได้
ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดนครพนม ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและ
สินค้าบริการเข้ามาเป็นจานวนมาก ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ อัน
จะส่งผลดีต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคี ยงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ภาคแรงงานเกิดการตื่นตัว ดังนั้นบุคลากรภาคการทางานจึงต้องมีการตื่นตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ทางานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกและอาเซียนอยู่ตลอดเวลา และต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะการทางาน การสื่อสาร และการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ การคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน
องค์กรต่างๆ ได้มีการพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่มีศักยภาพที่โดดเด่น โดยเฉพาะองค์ความรู้ใ นวิชาชีพ
ของตนเอง ซึ่งบุคลากรที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง ย่อมได้เปรียบคู่แข่งในการทางานเนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ภาษาอังกฤษกลายเป็ น ภาษาที่ ใช้ ในการท างานและติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Working language) ซึ่งบุ ค ลากรของ
ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับประชาชนที่มา
จากนานาประเทศสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งบุคลากรที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีจะทาให้ บุคลากรนาองค์ความรู้
๓
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เหล่ านี้ มาพั ฒ นาตนเองให้ ก้าวทัน โลกและเทคโนโลยี รู้จักสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้ กับตนเอง และ
สามารถปรับตัวในการทางานในองค์กรต่างๆได้อย่างประสบความสาเร็จ เกิดความยั่งยืนทั้งต่อตนเองในชีวิต
และสังคมในอนาคตต่อไป
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสภาวะโลกร้อน และการก่อการร้ายสากล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุ่งเน้นพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของโลก ส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางสั งคมและ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทาให้สังคมไทยเสื่อมคุณธรรม จริยธรรม ขาดสานึกความเป็นไทย
แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ เหล่านี้ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านการดารงชีวิต การเรียนรู้ สังคมความรู้
นอกจากนั้ น การเปลี่ ย นแปลงจ านวนประชากรที่ อ พยพย้ ายถิ่ น ไปทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกเพื่ อ ประกอบอาชี พ และ
การศึกษา บุคลากรถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมแห่ง
ความรอบรู้ ทั น สถานการณ์ โลก ด้วยคุณ ธรรม จริยธรรม จิตส านึ กความเป็ นพลเมืองดี บุคลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาด้านภาษาอังกฤษจะต้องสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
เพิ่ มเติม รวมถึงการบู รณการองค์ความรู้ด้านสั งคมโลก พหุ วัฒ นธรรมของผู้ คนจากหลายเชื้อชาติ ศาสนา
เพื่อให้ตนเองเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนที่มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข รวมถึงสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเชื่อ
ว่า บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี ความเชี่ยวชาญด้านภาษา และเพียบพร้อมด้วยความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมโลกต่อไป
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒ นาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพั นธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าวข้ างต้ น ได้ ส่ งผลกระทบต่ อ สั งคมไทยอย่ างกว้า งขวาง หน่ ว ยงานต่ างๆ
จาเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ในการพัฒ นาประเทศจึงต้องจัดทาหลักสูตรในปัจจุบันให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้ านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒ นธรรม จากแนวคิดด้านการพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้
กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (Partnership for 21st Century Skills) เห็นความจาเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสาหรับการ
ออกไปด ารงชี วิ ต ในโลกแห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ ง ผู้ เรี ย นจะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นการอ่ า น การเขี ย น
คณิตศาสตร์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะ
ชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านการสารสนเทศสื่ อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการอ่านการคิด
วิเคราะห์และมีผลคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของเด็กไทยค่อนข้างต่าติดต่อกันหลายปี กอรปกับ
ผู้เรียนยั งขาดความสนใจการติดตามข่าวสารทั่วโลกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากหนังสือ ตาราและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศในยุคสังคมก้มหน้ า ทาให้ขาดความรู้รอบด้านในการจัดกระบวนความคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ สะท้อนมุมมองต่างๆของสถานการณ์ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และรอบโลก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดยมีรูปแบบและวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจากทั่วโลก โดยเฉพาะการผสมผสานองค์
ความรู้ เช่น การนาเสนอข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษและสอดแทรกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยฝึกให้
๔

มคอ.๒
นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Research-based learning โดยออกฝึกปฏิบัติเพื่อให้กล้าคิด กล้าพูด กล้า
แสดงออก และค้ น หาความรู้ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ภ ายนอกห้ อ งเรีย น ผ่ า นการเรีย นรู้ ในรายวิ ช าต่ างๆ อาทิ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ การวิจัยทางด้ านภาษาและวรรณคดี
การจัดโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชน สังคม การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ในและต่างประเทศ และรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการเรียนรู้
และการทางานร่วมกับผู้อื่นที่สอดรับกับแนวความคิดด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังได้กล่าวมาข้างต้น
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ จึงมุ่งเน้นการผลิ ตบัณ ฑิตให้ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ อันจะทาให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ
ของในบริบ ทของสั งคมตนเอง รวมถึงก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี เพื่ อพัฒ นา
ประเทศต่อไปในอนาคต
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอันส่งผลต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนมใน
การผลิตบุคลากรและพัฒนาสังคมท้องถิ่นในอนุภาคลุ่มน้าโขง ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้
ทาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนมที่เน้น
ผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพื่อพัฒ นาความรู้ไปประกอบวิช าชีพในสั งคม ตามอัตลักษณ์ ที่เน้น
ความสามารถในการสื่อสารภาษา มีสรรถนะตามสาขาวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านทานุ
บารุง ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่น)
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัยอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/
วิทยาลัยอื่น)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
การบริการการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอื่น มิได้กาหนดเฉพาะเจาะจงกับคณะใดคณะหนึ่ง แต่
ขึ้น อยู่ กั บ ความจ าเป็ น ของหลั ก สู ต รของคณะนั้ น หารมี ก ารเรีย นร่ว มกั บ หลั ก สู ต รอื่ น การเรีย นและการ
ประเมิ น ผลต้ อ งเป็ น ตามมาตรฐานของสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ ส่ ว นการคิ ด ภาระงานให้ แ ก่ ห ลั ก สู ต รให้
หลักเกณฑ์ตามระเบียบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ต้องพึ่งพาคณะอื่น จะดาเนิ นการโดยให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาอื่นๆในคณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้าน
เนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้ อาทิเช่น
วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาทั่วไป

๕

มคอ.๒
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ต่อวิชาชีพในสังคม
๑.๒ ความสาคัญ
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญต่อการติดต่อสื่อสารในทุกบริบทของสังคมโลก และกลายเป็น
ภาษาที่ใช้ในการทางานและติดต่อราชการ (Working/official language) การเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงเปิดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความสุขในการเรียนและการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ นักศึกษา
สามารถเลื อ กเรีย นตามความหลากหลายของรายวิช าที่มีค วามสอดคล้ องกันและรองรับความต้องการใน
ตลาดแรงงานในประเทศไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสากล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความทันสมัยตามบริบทของการศึกษา
ไทยและตลาดแรงงาน หลักสูตรถูกออกแบบให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันในตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันที่มีจานวนบัณฑิตและจานวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงของบัณฑิตจบใหม่เมื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงานในภาวะที่มีการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตจบใหม่ให้มี
ทักษะประสบการณ์วิชาชีพจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถแข่งขันกับบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆได้ รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการทางานของบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น หลักสูตรมีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมหาวิทยาลัยมี
ปรัชญาที่จะพัฒ นาความรู้ที่สัมพันธ์กับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และสอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรจะพบว่า นอกจากจะมีจานวนวิชาบังคับ สาระสาคัญของรายวิชา
และจ านวนหน่ ว ยกิ ตของหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิช าเฉพาะ และหมวดวิช าเลื อ กเสรี ที่ ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แล้วนั้น หลักสูตรยังออกแบบให้มีอัตลักษณ์ของ
ตนเองอย่างน้อย ๒ ประเด็น คือ ๑) ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
๒) ทักษะด้านพหุ วัฒ นธรรมในอนุ ภูมิภ าคลุ่ มน้าโขงและสากล ส่ งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
นานาประเทศ รวมถึง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในวิชาชีพเลือก อาทิ วิชาภาษาจีนหรือภาษาเวียดนาม เนื่องจาก
การติดต่อประสานงานกับ พลเมืองในอาเซียนและสากล บุคลากรจาเป็นต้องมีความรู้ภ าษาที่ ๓ เพิ่ มเติม
นอกเหนื อจากการเรี ย นในวิช าภาษาอังกฤษ ปั จจุ บัน ชาวจีน จานวนมากนิ ยมเดิน ทางเข้ามาท่ องเที่ ยวใน
ประเทศไทย ปัจจุบันพบว่าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังขาดแคลนบุคลากร ล่าม ที่มีความรู้ภาษาเหล่านี้อยู่
เป็นจานวนมาก นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตรได้บรรจุรายวิชาชีพเลือกเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน และสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความหลากหลายของศาสตร์วิชาในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่รายวิชาสหกิจศึกษา โดยบัณฑิตจะสามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ จึ ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า น
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรม บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะสามารถนาความรู้มาพัฒนา
๖

มคอ.๒
ตนเอง ท้องถิ่น และสากล เพื่อให้รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒ น์ได้อย่างประสบ
ผลสาเร็จและเกิดความยั่งยืนต่อไป
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๓.๑ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ด้ านภาษาอั งกฤษในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ภูมิภาค และนานาชาติ
๑.๓.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ
๑.๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเน้นองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษให้
เป็นประโยชน์ในการทางาน
๑.๓.๔ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมและ
กระบวนทัศน์ของคนที่มาจากหลายบริบททางสังคม
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
บัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จากหลักสูตรในระดับสากล
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ.
กาหนด
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ

๑. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
๒. ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทางด้านการศึกษาและความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
๒. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๒. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจ ในการใช้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยจากสถาน
ประกอบการต่างๆ
๓. ผลการประเมินจาก สกอ.
สมศ.
๑. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
๑. เกียรติบัตร วุฒิบัตรและ
เรียน การสอนให้ทางานบริการ
รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศของบุคลากร
๒. สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ ๒. ปริมาณงานการบริการวิชาการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร

๗

มคอ.๒
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชาพ.ศ. ๒๕๕๑
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคกาศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยคณาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกจากส่วนกลาง และแอดมิดชั่น
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน/หรือสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
 อื่นๆ ระบุ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
 จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมเพื่อเตรียมพื้นฐานก่อนการเรียน
 จั ด การปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ าหมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
 จัดให้ มีระบบอาจารย์ที่ป รึกษาเพื่อทาหน้าที่ส อดส่องดูแล ตักเตือน ให้ คาแนะนาแก่
นักศึกษาและให้เน้นย้าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาเช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จาก
อาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมเสริมถ้าจาเป็น
 อื่นๆ ระบุ
๘

มคอ.๒
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี สาขาภาษาอังกฤษ
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี :
ภาคปกติ ปีละ ๑๒๐ คน
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๘๐
๒๔๐
๓๐๐
๖๐

๒๕๕๙
๖๐

๖๐
-

๒๕๖๓
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๘๐
๑๒๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้ งบประมาณจากงบประมาณแผ่ น ดิ นและเงินรายได้ ในคณะศิล ปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
๑. ค่าบารุงการศึกษา
(เหมาจ่าย) ภาคปกติ
๒. ค่าบารุงการศึกษา
(เหมาจ่าย) ภาคพิเศษ
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง)
รวมทั้งสิ้น

๒๕๕๙
๘๔๐,๐๐๐

ปีการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑,๖๘๐,๐๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐

๑,๒๖๐,๐๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๗๘๐,๐๐๐ ๕,๐๔๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒,๙๔๐,๐๐๐ ๕,๐๔๐,๐๐๐ ๗,๑๔๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐

๙

มคอ.๒
๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๒๕๕๙
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑.๒ ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
๑.๓ รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (๑)
๒. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (๒)
รวม (๑) + (๒)
จานวนนักศึกษาภาคปกติ
จานวนนักศึกษาภาคพิเศษ
รวมจานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

๒๕๖๓

๓๑๘,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๓๙๓,๙๐๐
๘๐,๐๐๐

๓๕๐,๕๙๕
๑๒๐,๐๐๐

๓๖๘,๑๒๕
๑๕๐,๐๐๐

๓๘๖,๕๓๑
๒๐๐,๐๐๐

๑๓๔,๔๐๐

๔๗๐,๔๐๐

๘๐๖,๔๐๐

๑,๑๔๒,๔๐๐

๑,๓๔๔,๐๐๐

๕๐๒,๔๐๐

๙๔๔,๓๐๐

๑,๒๗๖,๙๙๕

๑,๖๖๐,๕๒๕

๑,๙๓๐,๕๓๑

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๕๒,๔๐๐
๖๐

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑,๐๒๔,๓๐๐
๑๒๐
๖๐
๑๘๐
๕,๖๙๑

๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๒,๗๗๖,๙๙๕
๑๘๐
๑๒๐
๓๐๐
๙,๒๕๗

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๗๖๐,๕๒๕
๒๔๐
๑๘๐
๔๒๐
๔,๑๙๒

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒,๐๓๐,๕๓๑
๒๔๐
๒๔๐
๔๘๐
๔,๒๓๐

๖๐
๙,๒๐๗

๒.๖.๓ สรุปงบประมาณรายรับต่อหัวและค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (หน่วย : บาท)
รายละเอียด
๒๕๕๙
รายรับต่อหัว
๑๔,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ๙,๒๐๗

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑๖,๓๓๓
๑๖,๘๐๐
๑๗,๐๐๐
๕,๖๙๑
๙,๒๕๗
๔,๑๙๒

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงสื่อเป็นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ
๑๐

๒๕๖๓
๑๗,๕๐๐
๔,๒๓๐

มคอ.๒
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการ
เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๓)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มวิชาแกน (วิชาชีพพื้นฐาน)
๑๘ หน่วยกิต
๒.๒) กลุ่มเฉพาะด้าน
๔๕ หน่วยกิต
๒.๓) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
๒.๔) กลุ่มวิชาชีพเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๒.๕ กลุ่มวิชาฝึกงาน
๖ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
๑) รหัสวิชา
มหาวิทยาลัยใช้ระบบรหัสวิชาที่ประกอบด้วยตัวเลข ๘ หลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
ลาดับที่ ๑ หมายถึง
บ่งบอกระดับหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ ๓ หมายถึง
บ่งบอกรหัสหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ลาดับที่ ๔ ๕ หมายถึง
บ่งบอกกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ลาดับที่ ๖ หมายถึง
บ่งบอกวิชากลุ่มบังคับ/เลือก
ลาดับที่ ๗ หมายถึง
บ่งบอกลาดับที่ของวิชา
ลาดับที่ ๑
กาหนดรหัสระดับของหลักสูตร ดังนี้
๑
หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒
หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓
หมายถึง
ระดับปริญญาตรี
๔
หมายถึง
ระดับปริญญาตรี (๒ ปีต่อเนื่อง)
๕
หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖
หมายถึง
ระดับปริญญาโท
๗
หมายถึง
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๑

มคอ.๒
๘
๙
ลาดับที่ ๒, ๓
๐๐
๐๑
๐๒
๐๓
๐๔
๐๕
๐๖
๐๗
๐๘
๐๙

หมายถึง
ระดับปริญญาเอก
หมายถึง
ระดับทั่วไป (หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้น)
การกาหนดคณะ/ประเภทวิชา ดังนี้
หมายถึง
ประเภทวิชาพื้นฐานประยุกต์
หมายถึง
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมายถึง
คณะพยาบาลศาสตร์
หมายถึง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หมายถึง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
หมายถึง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หมายถึง
คณะคหกรรมศาสตร์
หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
หมายถึง
ประเภทวิชาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ
๑๐
หมายถึง
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑
หมายถึง
วิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่ ๔, ๕ การกาหนดลาดับที่ของกลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๑
กลุ่มวิชาภาษา
๐๒
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐๓
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ลาดับที่ ๖
การกาหนดหมวดวิชา ดังนี้
๑
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/พื้นฐานประยุกต์
๒
หมวดวิชาชีพพื้นฐาน/สาขาวิชา
๓
หมวดวิชาชีพบังคับ/สาขางาน
๔
หมวดวิชาเลือก
๕
หมวดวิชาฝึกงาน/โครงการวิชาชีพ/โครงการ
๖
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
๗
หมวดวิชาครูบังคับ
๘
หมวดวิชาครูเลือก
๙
หมวดวิชาเลือกเสรี
ลาดับที่ ๗ และ ๘ ลาดับที่ของวิชา กาหนดตามลาดับก่อนหลังของแต่ละหมวด
สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๐๑
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๐๒
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๐๓
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๐๔
สาขาวิชาการตลาด
๐๕
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๑๒

มคอ.๒
๐๖
๐๗
๐๘
๐๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
๒.๑) กลุม่ วิชาภาษา
จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Academic Purpose
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
English for Communication
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Academic English
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๓(๒-๒-๕)
English for Careers
วิชาบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาต่างประเทศ
๓ หน่วยกิต
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Foreigners
วิชาบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาไทย
๓ หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Vietnamese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Chinese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Lao for Communication
๒.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรม
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๑๓

จานวน ๖ หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)

มคอ.๒
Human and Multicultural Society in
the Greater Mekong Sub-region
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
๓(๓-๐-๖)
Morality, Ethics, and Leadership
๒.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน ๓(๓-๐-๖)
Science and Technology in Daily Life
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๓(๓-๐-๖)
Mathematics and Logic
๒.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ
๓(๒-๒-๕)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Media and Information
Technology Literacy
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬาและสุนทรียภาพ
๓(๕-๒-๒)
Health, Sport, and Aesthetics
๓) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต
๓.๑) วิชาแกน
รายวิชาทักษะภาษาเบื้องต้น
จานวน ๑๘ หน่วยกิต
๓๐๑๑๗๓๐๔ ทักษะการฟังและพูด
๓(๓-๐-๖)
Listening and Speaking Skills
๓๐๑๑๗๓๑๖ เทคนิคการอ่าน
๓(๓-๐-๖)
Reading Techniques
๓๐๑๑๗๓๑๗ ทักษะการเขียน ๑
๓(๓-๐-๖)
Writing Skills 1
๓๐๑๑๗๓๑๘ ทักษะการเขียน ๒
๓(๓-๐-๖)
Writing Skills 2
๓๐๑๑๗๓๐๑ รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๑
๓(๓-๐-๖)
Forms and Functions of English Grammar 1
๓๐๑๑๗๓๐๒ รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๒
๓(๓-๐-๖)
Forms and Functions of English Grammar 2
๓.๒) วิชาเฉพาะด้าน
๔๕ หน่วยกิต
รายวิชาทักษะภาษา
จานวน ๒๑ หน่วยกิต
๓๐๑๑๗๓๐๓ การอ่านเชิงวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
Analytical Reading
๑๔

มคอ.๒
๓๐๑๑๗๓๑๐ สัมมนาภาษาอังกฤษ
๓(๑-๒-๕)
English Seminar
๓๐๑๑๗๓๑๑ ทักษะการนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
Presentation Skills in English
๓๐๑๑๗๓๑๒ การเขียนเชิงวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
Academic Writing
๓๐๑๑๗๓๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
Research Methods in English Language and Literature
๓๐๑๑๗๓๑๙ การวิเคราะห์ระบบข้อความ
๓(๓-๐-๖)
Discourse Analysis
๓๐๑๑๗๓๒๐ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
๓(๓-๐-๖)
Cross-Cultural Communication
รายวิชาการแปล
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๑๑๗๓๐๘ การแปล ๑
๓(๓-๐-๖)
Translation 1
๓๐๑๑๗๓๐๙ การแปล ๒
๓(๓-๐-๖)
Translation 2
รายวิชาภาษาศาสตร์
จานวน ๙ หนวยกิต
๓๐๑๑๗๓๑๔ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Linguistics
๓๐๑๑๗๓๑๓ วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
English Syntax
๓๐๑๑๗๓๐๕ สัทศาสตร์เบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Phonetics
รายวิชาวรรณคดี
จานวน ๙ หน่วยกิต
๓๐๑๑๗๓๐๖ วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
Introduction to English Literature
๓๐๑๑๗๓๐๗ วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
๓(๓-๐-๖)
Contemporary English Literature
๓๐๑๑๗๓๒๑ เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
English Short Stories
๓.๔) วิชาชีพบังคับ
จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๓๐๑๑๗๔๐๑ ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
๓(๓-๐-๖)
Mass Media in English
๓๐๑๑๗๔๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
๓(๓-๐-๖)
English for Tourism
๓๐๑๑๗๔๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
๓(๓-๐-๖)
English for Hotel
๑๕

มคอ.๒
๓๐๑๑๗๔๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Industry
๓.๕) วิชาชีพเลือก
๓๐๑๑๗๔๐๕ ภาษาจีนเบื้องต้น ๑
Beginning Chinese 1
๓๐๑๑๗๔๐๖ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒
Beginning Chinese 2
๓๐๑๑๗๔๐๗ ภาษาจีนระดับกลาง ๑
Intermediate Chinese 1
๓๐๑๑๗๔๐๘ ภาษาระดับระดับกลาง ๒
Intermediate Chinese 2
๓๐๑๑๗๔๐๙ การสื่อสารเวียดนาม ๑
Vietnamese Communication 1
๓๐๑๑๗๔๑๐ การสื่อสารเวียดนาม ๒
Vietnamese Communication 2
๓๐๑๑๗๔๑๑ การฟังและการพูดเวียดนาม ๑
Vietnamese Listening and Speaking 1
๓๐๑๑๗๔๑๒ การฟังและการพูดเวียดนาม ๒
Vietnamese Listening and Speaking 2

๓(๓-๐-๖)
จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๓(๓-๒-๙)
๓(๓-๒-๙)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๔-๖)
๓(๒-๔-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๔) หมวดวิชาฝึกงาน
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๑๑๗๕๐๑ สหกิจศึกษา
๖(๐-๖๔๐-๐)
Co-operative Education
๕) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน ๖ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาใดๆในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนครพนมโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิชาเลือกเสรีในหลักสูตร
๓๐๑๑๗๙๐๑ วรรณกรรมเอเชีย
๓(๓-๐-๖)
Asian Literature
๓๐๑๑๗๙๐๒ บทละคร
๓(๓-๐-๖)
Drama
๓๐๑๑๗๙๐๔ วิชาภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน
๓(๓-๐-๖)
English Studies in Communities

๑๖

มคอ.๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

๓๐๐๐๒๑๐๑
๓๐๐๐๓๑๐๒
๓๐๐๐๕๑๐๑
๓๐๑๑๗๓๐๔
๓๐๑๑๗๓๐๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาเลือกในกลุ่มภาษา**
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ทักษะการฟังและพูด
รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๑
รวม

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(๑๓-๔-๒๘)

**เป็นวิชาเลือกในกลุ่มบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาไทยโดยให้สาขาวิชาเลือก ๑ รายวิชา

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

หมวดวิชา

๓๐๐๐๑๑๐๓
๓๐๐๐๒๑๐๔
๓๐๐๐๔๑๐๕
๓๐๑๑๗๓๑๑
๓๐๑๑๗๓๐๒
๓๐๑๑๗๓๐๕

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
ทักษะการนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๒
สัทศาสตร์เบื้องต้น
รวม
ปีท๑ี่ ภาคฤดูร้อน
รหัสและชื่อวิชา

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(๑๘-๖-๓๓)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๗๓๑๓ วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
๓๐๑๑๗๓๑๔ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๓๐๑๑๗๔๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
รวม

๑๗

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๙(๙-๐-๑๘)

มคอ.๒
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

๓๐๐๐๔๑๐๔
๓๐๐๐๖๑๐๑
๓๐๑๑๗๔๐๕
๓๐๑๑๗๓๑๗
๓๐๑๑๗๓๑๖
๓๐๑๑๗๓๒๐

มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีนเบื้องต้น ๑
ทักษะการเขียน ๑
เทคนิคการอ่าน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รวม
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๒-๙)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(๑๗-๔-๓๘)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

หมวดวิชา

๓๐๐๐๒๑๐๓
๓๐๐๐๕๑๐๒
๓๐๐๐๖๑๐๒
๓๐๑๑๗๓๑๘
๓๐๑๑๗๔๐๖
๓๐๑๑๗๓๐๓

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
ทักษะการเขียน ๒
ภาษาจีนเบื้องต้น ๒
การอ่านเชิงวิเคราะห์
รวม
ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน
รหัสและชื่อวิชา

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๒-๙)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(๑๖-๖-๓๗)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๗๔๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
๓๐๑๑๗๓๐๖ วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๓๐๑๑๗๔๐๗ ภาษาจีนระดับกลาง ๑
รวม

๑๘

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๒-๕)
๙(๖-๒-๑๗)

มคอ.๒
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๗๓๐๘
๓๐๑๑๗๓๑๒
๓๐๑๑๗๔๐๔
๓๐๑๑๗๔๐๘
xxxxxxx×

การแปล ๑
การเขียนเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
ภาษาจีนระดับกลาง ๒
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(๑๕-๒-๒๙)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๗๓๐๙
๓๐๑๑๗๓๒๑
๓๐๑๑๗๓๑๙
๓๐๑๑๗๔๐๑
xxxxxx××

การแปล ๒
เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ระบบข้อความ
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
วิชาเลือกเสรี
รวม

๑๙

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(๑๘-๐-๓๐)

มคอ.๒
หมวดวิชา

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เฉพาะ

หมวดวิชา

๓๐๑๑๗๓๑๐ สัมมนาภาษาอังกฤษ
๓๐๑๑๗๓๑๕ ระเบียบวิธีวิจยั ทางภาษาและวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ
๓๐๑๑๗๓๐๗ วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
รวม
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๙(๙-๐-๑๘)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๗๕๐๑ สหกิจศึกษา
รวม

๖(๐-๖๔๐-๐)
๖(๐-๖๔๐-๐)

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๑)

๒๐

มคอ.๒
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

๑*
๒*
๓

คุณวุฒิ : สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา : ปีที่จบ

ตาแหน่ง
วิชาการ

ศศ.ม. : ภ าษาอั ง กฤษและการ
สื่อสาร
ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒
ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. : ปรัชญา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๕๒

ชื่อ – สกุล

นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
๓ ๓๓๐๑๐๐๘๓ ××××
นางสาวอรภิยา มณีกานนท์
๓ ๔๑๙๙๐๐๗๓ ××××
นายพัฒนพงศ์ ติระ
๓ ๔๘๐๓๐๐๕๓๒ ××××

๔

นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
๓ ๓๔๙๙๐๐๘๗ ××××

๕

นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง
๓ ๔๗๑๒๐๐๖๖ ××××

มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยคริสเตียน : ๒๕๕๑
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต :
๒๕๔๒
วิทยาลัยแสงธรรม : ๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๔๗

ศศ.ม. : ภาษาศาสตร์
ศศ.บ.: ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร
ศศ.ม: ภาษาต่างประเทศ
Asia University, Taiwan : 2012
และวรรณคดี
ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษและวรรณคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๐

หมายเหตุ : *หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๒๑

ผลงานทาง
วิชาการ

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
ภาระงาน
สอนที่มีอยู่
แล้ว

ภาระงานสอนที่
จะมีในหลักสูตรนี้

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

มคอ.๒
๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ : สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา : ปีที่จบ

ตาแหน่ง
วิชาการ

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา

ผลงานทาง
วิชาการ ภาระงานสอน ภาระงานสอนที่
ที่มีอยู่แล้ว

จะมีในหลักสูตร
นี้

๑*

นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
๓ ๓๓๐๑๐๐๘๓ ××××

ศศ.ม. : ภาษาอั ง กฤษและการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๕๒ อาจารย์
สื่อสาร

๔๓๒

๔๓๒

๒*

นางสาวอรภิยา มณีกานนท์
๓ ๔๑๙๙๐๐๗๓ ××××
นายพัฒนพงศ์ ติระ
๓ ๔๘๐๓๐๐๕๓๒ ××××

ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษ

นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
๓ ๓๔๙๙๐๐๘๗ ××××
นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง
๓ ๔๗๑๒๐๐๖๖ ××××

๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๔

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

ศศ.ม. : ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน : ๒๕๕๑
๒

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

ศศ.ม. : ภาษาศาสตร์

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

อาจารย์

๔๓๒

๔๓๒

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔

ศศ.ม : ภาษาต่ า งประเทศและ Asia University, Taiwan : 2012
วรรณคดี

๒๒

มคอ.๒

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ : สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา : ปีที่
จบ

ตาแหน่ง
วิชาการ

๖

ดร. วโรทัย สิริเศรณี
๓ ๑๐๐๙๐๑๓๙ ××××

Ph.D. : English, Composition Indiana University, USA : 2004 อาจารย์
& TESOL

๗

นายสมยศ แอบไธสง
๓ ๓๑๑๓๐๐๑๘ ××××
นายพงศธร วสิกรัตน์
๑ ๓๕๐๑๐๐๑๒ ××××

M.A. : Linguistics

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายราชันย์ คูนารา
๓ ๓๓๙๙๐๐๑๑ ××××
ดร. วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
๓ ๕๐๐๕๐๐๕๔ xxxx
นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
๓ ๔๘๐๖๐๐๐๓ ××××
นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
๓ ๔๕๑๔ ๐๐๐๐ xxxx

ศศ.ม. : สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ศศ.ม. : การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
ปร.ด. : ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขงและ
สาละวินศึกษา
ศศ.ม. : วัฒนธรรมศึกษา
ศศ.ม. : มานุษยวิทยา

ผลงาน
ทาง
วิชาการ

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงาน
สอนที่มีอยู่ สอนที่จะมี
แล้ว
ในหลักสูตร
นี้
๔๓๒
๑๖๒

University of Mysore, India : อาจารย์
2001
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๖ อาจารย์

๔๓๒

๑๖๒

๔๓๒

๑๖๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๕๐ อาจารย์

๔๓๒

๑๖๒

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ : อาจารย์
๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔
อาจารย์

๔๓๒

๑๖๒

๔๓๒

๑๖๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๐

๔๓๒

๑๖๒

๒๓

อาจารย์

มคอ.๒
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงาน
สอนที่มี สอนที่จะมี
อยู่แล้ว ในหลักสูตร
นี้
๒๐

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ : สาขา
วิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา : ปีที่จบ

ตาแหน่งวิชาการ

ผลงาน
ทาง
วิชาการ

๑

นางโสภนา ศรีจาปา

Ph.D. Linguistics

รองศาสตราจารย์

-

๒

นางสาวจงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์

-

๒๐

นางสาวอรนุช ปวงสุข

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

-

๓

Ph.D. English
Studies
Ph.D. English
Language Teaching

La Trobe University, Australia :
2000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :
๒๕๕๑
University of Warwick, UK :
2013

-

-

๒๐

ลาดับ

๒๔

มคอ.๒
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
การจัดการเรียนการสอนได้จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยกาหนดให้มี
รายวิชาชีพสหกิจศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จานวน ๖ หน่วยกิต เป็นวิชาทฤษฎี / ปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณา
การความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติการจริงในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้
ระบบนิเทศติดตามการช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู้การปฏิบัติจริง โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา
ตามแผนการทางานที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลหรือพนักงานที่ปรึกษา การจัดทาแผนรายงานการ
ปฏิบัติการจริง โดยคานึงถึงความแตกต่างของบริบทต่างๆ ขององค์กร การประชุมสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการ
จริง และนักศึกษาต้องเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านภาษาอังกฤษ และนาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้
๔.๑.๑ มีวินัยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก
๔.๑.๒ มีความรู้ เทคนิค และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
๔.๑.๓ มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
๔.๑.๔ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้
เกิดผลทางปฏิบัติ
๔.๑.๕
มีความสามารถเข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมของบุคลากรอื่นๆ ในองค์กรปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และ
สามารถทางานร่วมกันได้
๔.๒ ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นปีที่ ๔ สหกิจศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
๔.๓ การจัดเวลาและการสอน
จัดเต็มเวลาวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จานวน ๕ วัน ต่อสัปดาห์ (หรือเป็นไปตามที่หน่วงงานที่
นักศึกษาเข้าฝึกงานกาหนด อย่างน้อย ๖๔๐ ชั่วโมง ติดต่อกัน ๑๖ สัปดาห์)
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ต้องเป็นข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การวิจัยในชั้นเรียน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการสังคมและมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
การทางานวิจัย คือการที่นักศึกษาทางานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
โครงงานวิจัยที่ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค การวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักในการดาเนินงานวัตถุประสงค์ของการทางานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
การทางานจริง พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะนา
การคัดเลือกหัวข้อโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การวางแผนโครงการ วัตถุประสงค์
ขอบข่ายและแผนการศึกษา วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานและนาเสนอรายงาน
ด้วยปากเปล่าหลังจากนั้นดาเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาต้องเขียนรายงานที่
สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงการ
๒๕

มคอ.๒
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๒.๑ มีความรู้จากการทาโครงงาน/วิจัย/ทางภาษาอังกฤษ
๕.๒.๒ สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
๕.๒.๓ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
๕.๒.๔ สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๕.๒.๕ สามารถนาเสนอและสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน
๕.๓ ช่วงเวลา
บูรณาการเข้าวิชาต่างๆทุกช่วงชั้นปี
๕.๔ จานวนหน่วยกิจ
ระเบียบวิจัยทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น จานวน ๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งานวิจัยและปรับปรุงให้เสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้นักศึกษา ในรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา และการ
จัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิจัยที่บันทึกในมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ประเมินผล
จากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า
สามคน

๒๖

มคอ.๒

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. มีคุณธรรม จริยธรรมถ่อมตนและทาหน้าที่
เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคมตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิบุคคล คานึงถึงความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้อาจมีการจัดค่าย
อาสา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้
ที่ได้ศึกษามาและมีความรู้ความเข้าใจสังคมอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขงในหลายกระบวนวิชาและในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
๒. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
๒. รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่เกณฑ์ดี สามารถ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ
ปฏิบัติการและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์
วิชาชีพในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง มีความขยันสู้งาน องค์ความรู้กับปัญหาจริงมีการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นสังคม
และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ
ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชนชาติ
ในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
คุณลักษณะพิเศษ
๓. มีความรู้ทันสมัยใฝ่รู้และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคมมีการพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ
เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง
๔. เลือกและคิดวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบเหมาะสมตลอดจนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๓. รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่
ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อศึกษาภาคธุรกิจให้สอดคล้องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ใน
ภาคธุรกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
๔. ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึก
ปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจาการใช้ภาษาทางการ
สื่อสารซึ่งมีหลักสูตรในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับภาษาใน
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
๕. มีความสามารถ มีทักษะการบริหารจัดการ
๕. โจทย์ปัญหาและกิจกรรมร่วมกัน ควรจัดแบบคณะทางาน
และทางานเป็นหมูคณะ มีการใช้ภาษาอังกฤษใน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
การอยู่ร่วมกันของสังคมอนุภาคภูมิลุ่มแม่น้าโขง การทางานเป็นหมู่คณะเปรียบเทียบการอยู่ร่วมกันของสังคม
ต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณีที่มี
๖. ความโดดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษ
๖. ความรู้ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน
๗. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความพร้อม ๗. อาจมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียนและ
ท้องถิ่น สังคม และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับ
ผู้สนใจภายนอกและแหล่งความรู้นอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี
๒๗

มคอ.๒
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้
๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง
๓) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
เน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเมินการทาทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้
๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
๓) ได้รับการอบรมนอกรอบเพื่อให้เข้าถึงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา
๕) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของสังคมในปัจจุบัน
๖) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นปัจจุบัน
๗) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการ
ทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒) การอภิปรายกลุ่ม
๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหานี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น
การเลือกคาตอบมี่ถูก มาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้
๑) คิด วิเคราะห์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีเหตุผล
๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์
๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการใช้
ภาษาอังกฤษระหว่างบุคคล สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
๒๘
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๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒) การอภิปรายกลุ่ม
๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหานี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น
การเลือกคาตอบมี่ถูก มาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้
๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาปฏิบัติงานในสังคมอย่างเหมาะสม
๔) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะของตนเองและของกลุ่ม
๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้การเรียนรู้
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
๔) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกลับบุคคลทั่วไป
๕) มีภาวะผู้นา
๒.๔.๓ กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เป็นตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้
๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศต่อปัญหาเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
๑) อาจารย์สอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) และการสอนแบบสนทนา
๒) สอนโดยให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาและได้นาเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียนโดยมีการแสดงความคิดเห็นระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา
๓) นักศึกษานาเสนอการแก้ปัญหาโดยมีการประยุกต์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
๔) นักศึกษานาเสนอรายงานโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
๒๙

มคอ.๒
๒.๕.๓ กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง และประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัดเหตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆการอภิปรายกรณีศึกษาต่างที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
๒.๖ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้
๑) จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทางานกับหน่วยงานและองค์การต่างๆด้านภาษา การสื่อสาร และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์
๒) ประเมินผลจากการนิเทศนักศึกษาจากการสังเกต สอบถามและตรวจการทางานจาก
สถานประกอบการต่างๆ
๓) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และการรายงาน
การทางานของนักศึกษาที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน
๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทางานกับหน่วยงานและองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การสวัสดิการสังคมนั้นๆ ได้จัดขึ้น
และอาจารย์จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์
๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑) ประเมินผลจากการ สังเกต สอบถามและตรวจการทางานจากสถานประกอบการต่างๆ
๒) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และการรายงานการ
ทางานของนักศึกษาที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน
๓) ประเมินผลจากการนิเทศนักศึกษา
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(General Education Program Mapping)
๓.๑ ผลการเรียนรู้ในตารางมีดังนี้
๑. คุณธรรมและจริยธรรม
๑.๑ มีความซื่อสัตย์
๑.๒ มีความรับผิดชอบ
๑.๓ มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี
๑.๔ มีความเสียสละ มีเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น
๑.๕ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
๒. ความรู้
๒.๑ มีความรู้และเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร
๒.๒ มีความรู้และเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๓ มีความรู้และเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๔ สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ
๓.๒ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
๓.๓ สามารถบูรณาการความรู้ในการจัดการได้
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่น
๔.๒ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบแก่ตนเองและผู้อื่น
๔.๓ มีภาวะผู้นาที่มีคุณธรรมและสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหลากหลายได้
๕. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสรเทศ
๕.๑ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
๕.๓ สามารถเลือกใช้สื่อการนาเสนอต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
๕.๔ มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียนได้
๓๐

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๔. ทักษะ
๕.ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
บุคคลและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔

















































































































































































































































































































รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.กลุ่มวิชาภาษา
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิง
วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทางาน
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพือ่
การสื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการ
สื่อสาร

๑. คุณธรรมและจริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๓๑

มคอ.๒
รายวิชา

๑. คุณธรรมและจริยธรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑
๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๓๐๐๐๔๑๐๔
มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมใน      
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓๐๐๐๔๑๐๕
สมรรถนะด้านคุณธรรม
     
จริยธรรม และภาวะผู้นา
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๓๐๐๐๕๑๐๑
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
     
ชีวิตประจาวัน
๓๐๐๐๕๑๐๒
     
คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๔. กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๓๐๐๐๖๑๐๑
การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยี
     
สารสนเทศ
๓๐๐๐๖๑๐๒
     
กีฬา สุขภาพ และสุนทรียภาพ

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๔. ทักษะ
๕.ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
บุคคลและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔



















































































































๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๓๒











































มคอ.๒
๓.๒ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง
๓) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๓.๒.๒ ด้านความรู้
๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
๓) ได้รับการอบรมนอกรอบเพื่อให้เข้าถึงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา
๕) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของสังคมในปัจจุบัน
๖) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ปัจจุบัน
๗) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน
๓.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) คิด วิเคราะห์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีเหตุผล
๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน
ภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์
๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการใช้
ภาษาอังกฤษระหว่างบุคคล สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม
๓.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาปฏิบัติงานในสังคมอย่างเหมาะสม
๔) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
๓๓

มคอ.๒
๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะของตนเองและของกลุ่ม
๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เป็นตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศต่อปัญหาเกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์
๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
๓.๒.๖ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
๑) จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทางานกับหน่วยงานและองค์การต่างๆด้านภาษา การ
สื่อสาร และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์
๒) ประเมินผลจากการนิเทศนักศึกษาจากการสังเกต สอบถามและตรวจการทางาน
จากสถานประกอบการต่างๆ
๓) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย และการรายงาน
การทางานของนักศึกษาที่มีการนาเสนอในชั้นเรียน

๓๔

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเฉพาะ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๕. ทักษะการ
๖. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ปฏิบัติทาง
การสื่อสารและการ วิชาชีพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

วิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๓๐๑๑๗๓๐๔ ทักษะการฟังและ
พูด
๓๐๑๑๗๓๑๑ ทักษะการนาเสนอ
ด้วยภาษาอังกฤษ
๓๐๑๑๗๓๐๑ รูปและหน้าที่
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๑
๓๐๑๑๗๓๐๒ รูปและหน้าที่
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๒
๓๐๑๑๗๓๑๗ ทักษะการเขียน ๑
๓๐๑๑๗๓๑๘ ทักษะการเขียน ๒
๓๐๑๑๗๓๑๔ ภาษาศาสตร์
เบื้องต้น
๓๐๑๑๗๓๐๕ สัทศาสตร์เบื้องต้น
๓๐๑๑๗๓๒๐ การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม


















































































































































































































































































































































































































































































๓๕

มคอ.๒
รายวิชาเฉพาะ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๕. ทักษะการ
๖. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ปฏิบัติทาง
การสื่อสารและการ วิชาชีพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

วิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๓๐๑๑๗๓๑๓ วากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ
๓๐๑๑๗๓๐๘ การแปล ๑





























































































































๓๐๑๑๗๓๐๙ การแปล ๒































































๓๐๑๑๗๓๐๖ วรรณคดี
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๓๐๑๑๗๓๐๗ วรรณกรรม
ภาษาอังกฤษร่วมสมัย
๓๐๑๑๗๓๒๑ เรื่องสั้น
ภาษาอังกฤษ
๓๐๑๑๗๓๑๒ การเขียนเชิง
วิชาการ
๓๐๑๑๗๓๐๓ การอ่านเชิง
วิเคราะห์
๓๐๑๑๗๒๑๖ เทคนิคการอ่าน





















































































































































































































































































































































































๓๐๑๑๗๓๑๙ การวิเคราะห์ระบบ
ข้อความ































































วิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๓๖

มคอ.๒
รายวิชาเฉพาะ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๕. ทักษะการ
๖. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ปฏิบัติทาง
การสื่อสารและการ วิชาชีพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

๓๐๑๑๗๓๑๐ สัมนาภาษาอังกฤษ































































๓๐๑๑๗๓๑๕ ระเบียบวิธีวจิ ัยทาง
ภาษและวรรณกรรมภษาอังกฤษ































































๓๐๑๑๗๔๐๑ ภาษาอังกฤษใน
สื่อมวลชน































































๓๐๑๑๗๔๐๒ ภาษาอังกฤษเพือ่
การท่องเที่ยว































































๓๐๑๑๗๔๐๓ ภาษาอังกฤษเพือ่
การโรงแรม





























































๓๐๑๑๗๔๐๔ ภาษาอังกฤษเพือ่
ธุรกิจการบิน































































หมวดวิชาชีพเลือก

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๓๐๑๑๗๔๐๕ ภาษาจีนเบื้องต้น
๑
๓๐๑๑๗๔๐๖ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒





























































































































หมวดวิชาชีพบังคับ

๓๗

มคอ.๒
รายวิชาเฉพาะ

๓๐๑๑๗๔๐๗ ภาษาจีน
ระดับกลาง ๑
๓๐๑๑๗๔๐๘ ภาษาจีน
ระดับกลาง ๒
๓๐๑๑๗๔๐๙ การสื่อสาร
เวียดนาม ๑
๓๐๑๑๗๔๑๐ การสื่อสาร
เวียดนาม ๒
๓๐๑๑๗๔๑๑ การฟังและการพูด
ภาษาเวียดนาม ๑
๓๐๑๑๗๔๑๒ การฟังและการพูด
ภาษาเวียดนาม ๒

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๕. ทักษะการ
๖. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ปฏิบัติทาง
การสื่อสารและการ วิชาชีพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล





















































































































































































































































































































































































๓๘

มคอ.๒
รายวิชาเฉพาะ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๕. ทักษะการ
๖. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ปฏิบัติทาง
การสื่อสารและการ วิชาชีพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

วิชาแกน (พื้นฐาน
วิชาชีพ)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๓๐๑๑๗๕๐๑ สหกิจศึกษา































































๓๐๑๑๗๙๐๑ วรรณกรรม
เอเชีย
๓๐๑๑๗๙๐๒ บทละคร





























































































































๓๐๑๑๗๙๐๓ ภาษาอังกฤษ
ศึกษาในชุมชน































































วิชาเลือกเสรี

๓๙

มคอ.๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
๒.๑.๑ มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๒.๒.๒ มีคณะกรรมการทวนสอบ จานวน ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์ภายนอกกลุ่มวิชา
จานวน ๒ คน และอาจารย์ภายในกลุ่มวิชา จานวน ๑ คน
๒.๓.๓ คณะกรรมการทวนสอบดาเนินการตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบ
ข้อสอบของนักศึกษา รายงาน หรืองานที่มอบหมายทั้งภาคทฤษฎี รวมถึงการประเมินผลมาตรฐานผลการ
เรียนรู้รายวิชาในรายที่เลือกหรือกาหนดให้มีการทวนสอบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และตรวจสอบหลักฐาน
๒.๑.๔ คณะกรรมการทวนสอบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผลการ
เรียนรู้ทุกด้านรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
๒.๒.๑ ตรวจสอบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การให้คะแนน
ข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้มอบหมาย
๒.๒.๒ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคณะกรรมการประจาคณะ
๒.๒.๓ นาผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะแจ้งต่ออาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๕ อยู่ในภาคผนวก (เอกสารหมายเลข ๔) และผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าทุกรายวิชาใน
กลุ่มวิชาชีพภาษาอังกฤษโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๓๙
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโครงการปฐมนิเทศ ที่ประกอบด้วย
๑.๑.๑ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ภาษาอังกฤษในพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน
๑.๑.๒ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
๑.๑.๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
๑.๑.๔ ศึกษางานและปฏิบัติงานในแหล่งฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
๑.๒ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการนิเทศจากอาจารย์พี่เลี้ยงในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑.๒.๑ การปรับตัวเข้าสู่บทบาทการเป็นอาจารย์ในมหาลัย
๑.๒.๒ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๑.๒.๓ การประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
๑.๓ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และความรู้
ทันสมัยทางด้านภาษาอังกฤษตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
๑.๓.๑ สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในและภายนอกมหาลัย
๑.๓.๒ ศึกษาดูงานอบรมทั้งในและต่างประเทศ
๑.๓.๓ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัยและร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
๑.๓.๔ ข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผล อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน
๒.๑.๒ จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจาปีโดยเน้นที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification)
๒.๑.๓ จัดอบรมประจาปีที่เกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ทั้งในห้องเรียนและบริบทที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑.๔ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
๒.๑.๕ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ จัดให้อาจารย์เข้ารับฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษรวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
๒.๒.๒ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับอาจารย์พี่เลี้ยงของสถาบันต่าง
๒.๒.๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาภาษาอังกฤษ
๒.๒.๔ ศึกษาดูงานอบรมทั้งในและต่างประเทศ
๔๐

มคอ.๒
๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษรวมถึงการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
๒.๒.๖ ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสภายในหรือภายนอกมหาลัย และตีพิมพ์ผลงาน
๒.๒.๗ เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
๒.๓.๑ กาหนดระบบการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
๒.๓.๒ จัดอบรมประจาปีเพื่อทบทวน/ประเมินผลการทางานในคณะ
๒.๓.๓ จัดอบรมเสริมทักษะการทางานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทุกคน
๒.๓.๔ กาหนดให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตาแหน่งอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๓.๕ จัดกลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

๔๑
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมประกาศข้อปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุมคุณภาพ
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีหัวหน้ากลุ่มวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑.๓ มอบหมายให้กลุ่มวิชารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และเสนอชื่ออาจารย์
เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชา
๑.๔ กลุ่มวิชาติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียด หลักสูตรและรายวิชา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานการตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรและประเมินผลการสอนของอาจารย์
๑.๖ มีการตรวจสอบโดยใช้ระบบ IQA ตามกระบวนการประเมินระดับหลักสูตร
๑.๗ ประมวลผลการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อนาผลการดาเนินวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สาหรับนักศึกษา มีหนังสือ ตารา วารสาร งานวิจัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและมี
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นอย่างสะดวก มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ สถานที่และอุปกรณ์การสอน การสอนการปฏิบัติการและการทาวิจัยใช้สถานที่ของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาห้องศึกษาด้วยตนเอง การสอนและการวิจัย มีดังนี้
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ลาดับ

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
งานสานักงาน การเรียนการสอน
๑๐
๖๐
เครือ่ ง
๒
๕
เครือ่ ง
๑๐
๑๐
เครือ่ ง
๒
เครือ่ ง
๕
เครือ่ ง

ชือ่ อุปกรณ์

๑
๒
๓
๔
๕

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (PC)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
เครื่องพิมพ์สาเนาดิจิทัล (Digital Copy)
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
(Projector)
๖ เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
๕
เครื่อง
๗ เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
๒
เครื่อง
๘ กระดาษอิเล็กทรอนิกส์
๑
เครื่อง
๙ กล้องดิจิทัล
๒
เครื่อง
๑๐ กล้องวีดีโอ
๑
เครื่อง
๑๑ เครื่องขยายเสียง (Amplifier)
๒๐
เครื่อง
๑๒ ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
๑๐
เครื่อง
๑๓ เก้าอี้
๖๐๐
เครื่อง
๑๔ Wireless LAN
๑๐
๑๐
เครื่อง
๒.๒.๒ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนมมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สานักหอสมุด ดังนี้
สื่อการเรียนรู้
ประเภท
ลาดับที่
สื่อการเรียนรู้
หมวด
ไทย
อังกฤษ
รวม
๑
หนังสือ (เล่ม)
ภาษาอังกฤษ
๑๕๐
๓๐๐
๔๕๐
๒
วารสาร (เล่ม)
ภาษาอังกฤษ
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓
วิทยานิพนธ์ (เล่ม)
ภาษาอังกฤษ
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๔
ซีดีรอม
ซีดีรอมภาษาอังกฤษ
๑๐๐
๑๐๐
๕
ดีวีดีรอม
ดีวีดีรอมภาษาอังกฤษ
๑๐๐
๑๐๐
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒.๓.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
๒.๓.๒ ให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อและตารา
ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร
๒.๓.๓ ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
๒.๓.๕ ติดตามและกากับการซื้อตาราและสื่อต่างๆ ตามแผนงบประมาณประจาปี
ประเมินผลการดาเนินงาน
๒.๓.๖ จัดระบบการใช้สื่อ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการภาษาและห้องสืบค้นตนเอง
๒.๓.๗ จัดระบบบริการการยืมหนังสือและสื่อ สาหรับการฝึกภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ
๔๓
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๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๔.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการประเมินอย่างส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้
และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ
๒.๔.๒ ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียน และให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐาน
๒.๔.๓ จัดทาระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งตาราหลัก สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย และนาผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
๓.๑.๑ กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑.๒ สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ
และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม
๓.๑.๓ ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อทางการศึกษา
๓.๑.๔ เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบวนหลักสูตร
๓.๒.๑ อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสาร บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียน
กาสอนด้วย
๓.๒.๒ อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาทุกปี
๓.๒.๓ อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทาร่าง
การปรับปรุงหลักสูตรและร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
๓.๓ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ
๓.๓.๑ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ
เท่านั้น
๓.๓.๒ การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและต้อง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัววิชาที่จะให้สอน
๓.๓.๓ หัวหน้ากลุ่มวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและสรรหาผู้มีคุณสมบัติ ตรงตาม
ความต้องการและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓.๓.๔ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นราย
ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
๓.๓.๕ จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ทุกครั้ง
ที่มีการสอน
๓.๓.๖ สาหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติให้กลุ่มวิชาขอจ้างได้เฉพาะรายวิชาที่มีผู้เรียน
เกินกว่าอัตราส่วนนักศึกษา : อาจารย์ ตามเกณฑ์ที่สาขากาหนด
๓.๓.๗ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ สอนภาคปฏิบัติดังต่อไป
ตามมาตรฐานตามที่สาขากาหนด
๔๔
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๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขาวิชา/คณะ
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
การกาหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการ
เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์จากการศึกษา อบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องโดยให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมวางแผนในการพัฒนาตนเอง
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๑.๑ สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนพร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
๕.๑.๒ สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ละ ๑ คน
๕.๑.๓ จัดตารางพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาใน/นอกตารางเรียนของทุกภาคการศึกษา
๕.๑.๔ มีอาจารย์ให้คาปรึกษาด้านการเรียนและทักษะการใช้ชีวิต
๕.๑.๕ มีทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่มีประชากรโดยคานึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้าโขง โดยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับกับตลาดแรงงานและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความพึงพอใจในศักยภาพของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่น กลุ่มอนุภาคลุ่มน้าโขงและสากลและสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๔๕
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๗.ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
×
×
×
×
×
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงาน หลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๔ ที่
×
×
×
×
×
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
×
×
×
×
×
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
×
×
×
×
×
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
×
×
×
×
×
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
×
×
×
×
×
ผลการดรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
×
×
×
×
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
×
×
×
×
×
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
×
×
×
×
×
และ /หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
×
×
×
×
×
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึ่งพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
×
×
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐

๔๖
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
×
×
๓.๕ กว่า จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
ตัวบ่งชี้บังคับ
๑-๕
๑-๕
๑-๕
๑-๕
๑-๕
ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ)
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒

๔๗
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
๑.๑.๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดให้มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ ให้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนอาจารย์ประจาภายในระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ในการสอน
๑.๒.๑ นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาในระบบบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
๑.๒.๒ ประเมินประสิทธิภาพการสอนทุกคนโดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย์
๑.๒.๓ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ แจ้งผลการประเมินต่อ
อาจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิชาเพื่อให้อาจารย์นาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงทักษะการสอนของอาจารย์
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณทิต
๒.๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและนาผลประเมินหลักสูตรมาใช้ในการวางแผนประเมินหลักสูตร
๒.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
๒.๑.๓ ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๒ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกร่วมวิเคราะห์และประเมินลักสูตรในภาพรวม
เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๓ โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหม่และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพบัณพิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่ได้จากทั้ง ๓ กลุม่ และนามาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ตามระบบ IQA

๔๘

มคอ.๒
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
๔.๒ จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อเสนอแนะ
๔.๓ นาเสนอผลหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและได้ข้อเสนอแนะ

๔๙

