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คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รายละเอียดหลักสูตร Program Specification 

 ที่มาและความส าคัญของหลักสูตร ดังท่ีได้กล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความเป็นสากลท้ังในด้านการค้าในตลาดโลก การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คณะ

ศิลปศาสตร์ได้ตระหนักในบทบาทและหน้าท่ีในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลและทันสมัย และส่ิงหนึ่งท่ีจะ

กระท าได้คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม คิดเป็นวิเคราะห์ได้ และมีความมั่นใจในการน าองค์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ท้ังด้าน

วิชาการและทักษะด้านจิตใจท่ีได้ฝึกฝนเรียนรู้พร้อมท่ีจะก้าวสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นวงการอาชีพใด ๆ ท้ังระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ หรือวงการวิชาการต่าง ๆ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดท าหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษนี้ขึ้นมาซึ่งได้บรรจุรายวิชาหลากหลายทักษะ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้

ความสามารถในการส่ือสาร ท้ังด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล และภาษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังกระตุ้น

ให้เกิดการตระหนักในคุณค่าทางวรรณศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้งาน

วรรณกรรมท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และช่วยฝึกฝนการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักการตีความตามแนววรรณศิลป์ 

พร้อมกับสร้างเสริมความรู้ความสามารถในเชิงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
รหัสและช่ือหลักสูตร  
(Code and Program Title) 

รหัสหลักสูตร  0305 
ช่ือหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
               Bachelor of Arts Program in English 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(Name of the Final 
Award)  

ช่ือเต็ม (ไทย)      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ช่ือย่อ (ไทย)       ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (English) 

ช่ือย่อ (อังกฤษ)   B.A. (English) 

สถานภาพของหลักสูตรและ
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร  
(Status of the Program 
and Program 
Accreditation)  

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2562 
2. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุม  ครั้งท่ี 12/2561 วันท่ี 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3 วันท่ี 9 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร  
(Credit Hours) 

129 หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา  
(Professions/occupations 
for which students are 
prepared)  

1.เจ้าหน้าท่ีด้านการต่างประเทศท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  
2.  เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีงานธุรการของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
3.  บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การโรงแรม สาย
การบิน การประชาสัมพันธ์ การน าเข้าและส่งออกสินค้า การ
หนังสือพิมพ์ และส่ือส่ิงพิมพ์  
4.  ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ  
5.  บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม หลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 
ปรัชญา 
(Philosophy  of the 
Program) 

ศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นศาสตร์ท่ีบูรณาการ
เช่ียวชาญทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ภาษาศาสตร์ 
วรรณกรรม และงานเฉพาะวิชาชีพอย่างเป็นสากล พร้อมประยุกต์ใช้
ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Learning 
Outcomes)   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะ
ในการน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม (Attitude)  
2. มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น (Attitude)  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 

3. ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานท่ีท างานและ
สังคม (Skill)  
4. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ (Knowledge)  
5. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้
ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
และวรรณคดีท่ีประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปล
ข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช้
ค าศัพท์เฉพาะด้าน (Skill)  
6. มีความสามารถคิดและวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษท่ี
น าเสนอผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ (Skill)  
7. มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานของตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Skill)  
8. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์
ความรู้ท่ีทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Skill)  

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ก าหนดปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คือ “ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นศาสตร์ท่ีบูรณาการเช่ียวชาญทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม และการแปล พร้อมประยุกต์ใช้ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจและ

ความสามารถในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในอัตลักษณ์ท้องถิ่น

และคุณค่าสากล” โดยได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ 

ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐท่ีสุด และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตให้มี

หัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่ือมโยงและเติมเต็มทรัพยากร ทักษะ ความรู้และ

ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและภาคี รวมไปถึงการก าหนดปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560  โดยใช้ปรัชญาของหลักสูตรเป็นแนวทางในการก าหนด

วัตถุประสงค์หลักสูตร ก าหนดผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกัน เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตสาขา
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ภาษาอังกฤษให้ (1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม (2) มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และ

เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้อย่าง

บรรลุวัตถุประสงค์ (3) มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีท่ีประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปล

ข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน (4) มีความสามารถคิดและวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหา

ภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษท่ีน าเสนอผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท

ต่าง ๆ (5) มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานของ

ตนเองและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทตนเองและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานท่ีท างานและสังคม และ (6) มีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ท่ี

ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
             (Program Structure and Organization)  
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
(Admission 
Requirements) 

1.เป็นนิสิตไทยหรือต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
2. ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการยอมรับ 
3.. ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาช้ันสูงท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
4..เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่
ความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6. ไม่เคยถูกคัดช่ือออก หรือถูกขับไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ 
เพราะความผิดทางความประพฤติ 

โครงสร้างหลักสูตร  
(Program Structure)   
  

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                30  หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ                93  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน                  15  หน่วยกิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
             (Program Structure and Organization)  

2.2 กลุ่มวิชาเอก/วิชาเฉพาะด้าน                 54 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก                   18  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ
และการฝึกงาน   

                 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    6 หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า                   129 หน่วยกิต 

แผนการศึกษา  
(Study Plan)  

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

001101 การใช้ภาษาไทย            3(2-2-5) 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพ          3(2-2-5) 
           และสิง่แวดล้อม                                    
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์     3(3-0-6) 
146132 การฟังและการพูด          3(2-2-5) 
           ในชีวติประจ าวัน 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 
146115 ประโยคภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
146133 การฟังและการพูด         3(2-2-5) 
           เพ่ือแสดงความคดิเห็น 
146161 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
            

 

2 

001204 ภาษาอังกฤษก้าหน้า       3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา             3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพ                   3(2-2-5) 
           และการแสดงออกในสังคม                                    
146212 การเขียนย่อหน้า            3(2-2-5) 
146233 การฟังและการพูด          3(2-2-5) 
           ประเด็นทางสังคมปัจจุบัน 
146264 สัทศาสตร์และสรวทิยา     3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
003201 การส่ือสารในสังคมดิจิตัล 3(2-2-5) 
146201 ภาษาอังกฤษเพ่ือพะเยา  3(3-0-6) 
           ศึกษา 
146234 การฟังและการพูด         3(2-2-5) 
           ในที่สาธารณะ 
146242 วรรณคดีเบ้ืองต้น          3(3-0-6) 
146265 วิทยาหน่วยค าและ        3(2-2-5)        
           วากยสัมพันธ์ 

3 

146311 การเขียนเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
146323 การแปลเบ้ืองต้น            3(3-0-6) 
146345 วรรณกรรมร้อยแก้ว        3(3-0-6) 
146364 อรรถศาสตร์                 3(2-2-5) 
           และวัจนปฏิบัติศาสตร ์
xxxxxx  วิชาโท                        3(x-x-x) 
xxxxxx  วิชาโท                        3(x-x-x) 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี                 3(x-x-x) 

146324 การแปลวรรณกรรม      3(3-0-6) 
146346 กวีนิพนธ์                   3(3-0-6) 
146347 บทละคร                    3(2-2-5) 
146398 ระเบียบวิธีวิจัย             3(3-0-6) 
xxxxxx  วิชาโท                        3(x-x-x) 
xxxxxx  วิชาโท                        3(x-x-x) 
xxxxxx  วิชาเลือกเสรี                3(x-x-x)            

4 

146424 การแปลเฉพาะทาง         3(2-2-5) 
146444 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย   3(3-0-6) 
146465 นานาภาษาอังกฤษโลก     3(3-0-6) 
xxxxxx  วิชาโท                        3(x-x-x) 
xxxxxx  วิชาโท                        3(x-x-x) 

ให้เลือกเพียง 1 รายวิชา 
146481 การฝึกงาน               6 หน่วยกิต 
146482 สหกิจศึกษา             6 หน่วยกิต 
146483 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
(Admission fees) 

ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
15,000 บาท  

 โครงสร้างหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก 
ทุกวิชาจะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ัง 7 
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ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตรนั้น นิสิตจะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร การจัดล าดับรายวิชาท่ีเน้นจากการมีความรู้แนวกว้างเพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึก มุ่งหวังเพื่อพฒันานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิต
สาธารณะในการน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม มีความรู้ 
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีท่ีประพันธ์หรือแปล
เป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน มีความสามารถคิดและวิเคราะห์
โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษท่ีน าเสนอผ่านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมา
ใช้ในการท างานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาท
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานท่ีท างานและสังคม รวมทั้งมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้น
ข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้นิสิตสามารถพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ เป็นมนุษย์ ด้านความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยผู้เรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของ สาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และสามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ด้านทักษะทางปัญญา เน้น
ให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ
มาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะเห็นได้จากการปูพื้นฐานให้นิสิตก่อนท่ีจะลงลึกไปใน
รายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกเฉพาะทางท่ีเน้นให้นิสิตบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์
ท่ีนิสิตให้ความสนใจหรือได้รับมอบหมาย ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยได้
ให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีม
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะเหล่านี้ผ่านการท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การเข้ าพบ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมไปถึงการประชุมช้ันปี ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนในหลักสูตรมีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ี
จ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ
น าเสนออย่างเหมาะสม ด้านสุนทรียศิลป์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 
ดนตรีและวัฒนธรรม เช่นในรายวิชาวรรณคดี ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตร
ยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  ดังจะเห็น
ได้จากรายวิชาในกลุ่มพลานามัยอันประกอบด้วย ลีลาศ แบดมินตัน บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล ท่ีเปิดให้
นิสิตลงทะเบียนเรียน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตรนั้น ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียง
รายวิชาท่ีบรรจุอยู่ในหลักสูตรพียงเท่านั้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษและคศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นิสิตฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เช่น การจัดค่าย
ภาษา การอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดแทรกการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ การวิจัยเชิงพื้นท่ี ท่ีน านิสิตลงพื้นท่ีเพื่อหาโจทย์วิจัยท่ีสามารถน ามาพัฒนาชุมชนได้ รวมไปถึง
การบริการวิชาการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม รวมไปถึงการปรับตัวใน
การท างานร่วมกับผู้อื่น 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่
ละช้ันปี 
(Courses Learning 
Outcomes) 

ชั้นปีที ่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 1. เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของ

ตนเองและรับฟังความคิดของ
ผู้อื่น  
2. แสดงออกถึงความเป็นผู้มี
วินัย ตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
3. สามารถส่ือสารโดยฟัง จับ
ประเด็นหลัก และโต้ตอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องท่ี
ตนสนใจ  
4. สามารถอ่านจับใจความตัว
บทท่ีมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน   
5. มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และ
สามารถอธิบายความหมายและ
ใช้ศัพท์ทางด้านภาษาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง  

2 1. สามารถแสดงออกถึงการมี
เป้าหมายและการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตในตนเอง  
2. สามารถเรียนรู้ถึงวิธีการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วย
ตนเอง  
3. สามารถส่ือสารโดยฟัง จับ
ประเด็นหลัก โต้ตอบเกี่ยวกับ
หัวข้อเชิงวิชาการ และประเด็น
ส าคัญในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ
น าเสนองานได้  
4. สามารถอ่านจับใจความตัว
บทท่ีมีเนื้อหาซับซ้อน สามารถ
เขียนอนุเฉทท่ีมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนในรูปแบบต่าง ๆ ใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและ
เรื่องท่ีตนสนใจโดยใช้ภาษาท่ี
ถูกต้อง  
5. สามารถอ่านและออกเสียงสัท
อักษรภาษาอังกฤษ  และ
สามารถใช้ท านองเสียงแบบต่าง 
ๆ   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

6. สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบของค าและประโยค
โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
ได้  
7. สามารถอธิบายองค์ประกอบ
ทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
โดยอ่าน ตีความ วิเคราะห์งาน
ประพันธร์้อยแก้ว บันเทิงคดี กวี
นิพนธ์และบทละคร และ
สามารถอธิบายความหมายและ
ใช้ศัพท์ทางด้านวรรณคดีได้อย่าง
ถูกต้อง  

3 1. แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะในการน าความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  
2. สามารถส่ือสารโดยฟัง จับ
ประเด็นหลัก และโต้ตอบ
เกี่ยวกับหัวข้อเชิงโต้แย้ง  
3. สามารถอ่านจับใจความตัว
บทท่ีมีเนื้อหาซับซ้อน สามารถ
เขียนเรียงความท่ีมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนในรูปแบบต่าง ๆ ใน
หัวข้อเชิงโต้แย้งโดยใช้ภาษาท่ี
ถูกต้องสละสลวย  
4. สามารถวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ในรายวิชา
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์  
5. สามารถอธิบายแนวโน้ม 
ลักษณะงานประพันธ์ วฒันธรรม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

และสังคม ในวรรณคดีอังกฤษ
และอเมริกันในสมัยต่าง ๆ โดย
ศึกษาตัวบทท่ีคัดสรร  
6. สามารถแปลตัวบทประเภท
ให้ข้อมูลและแสดงความรู้สึก 
อาทิ ตัวบทคัดสรรจากนวนิยาย
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้
หลักการแปลและภาษาท่ี
เหมาะสมกับตัวบทแต่ละ
ประเภท  
7. สามารถแยกแยะประเภทของ
ข้อมูลในส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน์ สามารถเขียนรายงาน
เชิงวิจัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักการเขียนงานวิจัย  

4 1. มีความสามารถในการส่ือสาร 
ท างานเป็นทีม และประสานงาน
กับองค์กรได้  
2. ปรับตัวให้เข้ากับความ
หลากหลายในสังคมได้   
3. สามารถฟัง สรุปใจความ
ส าคัญ สามารถแยกแยะประเภท
ของข้อมูลในส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ออนไลน์   
4. สามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการ
และการเปล่ียนแปลงของ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานา
ภาษาอังกฤษโลก  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

5. สามารถวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ โดย
อ่านตีความ วิเคราะห์และเขียน
วิจารณ์งานวรรณกรรมร่วมสมัย
ท่ีประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือ
ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนสนใจจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือทางวิชาการและ
สามารถน าเสนองานโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี  
7. สามารถแปลตัวบทในหัวเรื่อง
เฉพาะสาขาวิชาจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดย
ประยุกต์ใช้หลักการแปลและ
ภาษาท่ีเหมาะสมกับตัวบทแต่ละ
ประเภท  
8. สามารถประมวลทักษะและ
องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมา
ใช้ในการท างานของตนเองและ
การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
9.  ปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้ด้วย
สัมพันธภาพอันดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีจิตสาธารณะในการน า
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม  มีภาวะผู้น า เข้าใจ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

บทบาทตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับความหลากหลายใน
สถานท่ีท างานและสังคม   
 

กลยุทธ์การสอน  
(Teaching Strategies) 

1) สอดแทรกทักษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตลงในบทเรียน 
2) ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย 
การนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ การยกมือไหว้ การแต่งกายมิดชิด 
3) จัดกิจกรรม 
4) มอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของทฤษฎีท่ีได้เรียนในช้ันเรียน 
5) สอนภาษาอังกฤษท่ีนิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทของ
สาขาวิชาของตนเอง และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีได้
ก าหนดไว้ 
6)  การอภิปราย  
7) การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
8) การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
9) จัดท ารายงานผลการค้นคว้า 
10) การน าเสนอหน้าห้องเรียน 
11) ท างานเด่ียวหรืองานกลุ่ม 
12) จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

การประเมินประสิทธิผลของ
การสอน  
(Teaching Assessment) 

1) การสอบถาม 
2) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การ
ปฏิบัติตนในช้ันเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต 
ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบ
ความคิดของผู้อื่น 
3) การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 
4) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
การเล่นบทบาทสมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การ
ถามตอบ เป็นต้น 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

5) การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การ
น าเสนอโครงงาน 
6) การน าเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ 
7) การฝึกปฏิบัติงานใน สถานการณ์จริงจากแหล่งฝึก 

 

หมวดที่ 5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 1. ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่น

ใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
2. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา 
และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรือ P 
3. ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
4. มีค่าระดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรือพนัธะอืน่ใดกับมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 

นางสาวจิตติมาพร  
ต้นจ าปา 

อาจารย์ M.A. 
(Research) 
Linguistics 
ศศ.บ.(เกียรติ
นิยมอันดับ1) 
ภาษาอังกฤษ 

Tonjumpa, J., Inthapthim, D., Puangpun, M., 
Namchaidi, S., Chamnakkan, J., & 
Teeranon, P. (2018). Bilingual 
Storytelling to Develop English 
Vocabulary Pronunciation in Grade 3 
and 4 Students at Ban Rong Kham 
School, Phayao Province. Proceedings 
of The 11th International Conference 
of HUSOC Network, July 25-26, 2018: 
Chiang Mai, 246-253.   
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หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
Tonjumpa, J. (2017). Crossing Gender Borders: 

Gender Roles in A Thai EFL 
Textbook. Proceedings of The 
10th International Cenference of 
HUSOC Network, February 2-3, 2017: 
Chiang Rai, 144-129.  

นางสาวชวนพิศ  
ศรีวิชัย 

อาจารย์ ปร.ด. 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ 
ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

Sriwichai, C. (2018). EFL Writing Instruction in 
Blended Learning Environment: 
Students’  Views. Proceedings of the 
International Conference on English 
Language Teaching 2018   
(ICELT 2018): ELT for Innovation and 
Integration, November 23-24, 2018: Ho 
Chi Minh City, Vietnam, 38-51.  

ชวนพศิ  ศรีวิชัย และ ดารนิทร  อิน
ทับทบิ (2559). เสียงสะท้อนจาก
ผู้เรียน: ความพร้อมและทัศนคติท่ีมีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองผ่านสื่อ
ออนไลน์. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-
วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้ง
ท่ี9, 24-25 มีนาคม 2559: พิษณุโลก, 438-
450.  

นางสาวพิชญ์สินี 
เสถียรธีราดล 

อาจารย์ ศศ.ด. 
ภาษาศาสตร ์
ศศ.ม. 
ภาษาศาสตร ์
ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

เพญ็นภา คล้ายสิงหโ์ต, พิชญ์สินี เสถียรธราดล, 
นรศิา ไพเจรญิ, อภญิญา ห่านตระกูล, และ  
ดารินทร อนิทบัทิม
(2562,กุมภาพันธ์). พัฒนาการการเรียนการ
สอนด้วยบูรณาการทางภาษาศาสตร์. วารสาร
วิจัยมุทิตาปริทรรศน์ (ฉบับพิเศษ), 12-28.  

  
ทิวา ใจหลัก และพิชญ์สินี เสถียรธราดล. (2561, 

กันยายน). การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการ
ต้ังค าถามเชิงสุภาพข้าม



15 
 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
วัฒนธรรม: กรณีศึกษารายการเพชร
รามา ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวา
ลา และ ต่าย อรทัย และ รายการ The Late 
Show ตอนสนทนากับ Hillary 
Clinton และ Jessica Biel. วารสารวิขาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีท่ี 12 ฉบับ
ท่ี 3, 259-277.  

พิชญ์สนิี เสถียรธราดล. (2561, พฤษภาคม). ความ
ตระหนักรู้เรื่อง “โกง”: กรณีศึกษานักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวจนะ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ปี
ท่ี 2018 ฉบับท่ี 1, 60-78.  

นางสาวเยาวรัตน์  
เม็งขาว 

อาจารย์ M.A. 
Literature 
ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

สนิท ยืนศกัดิ,์ เยาวรัตน์ เม็งขาว และ สุกญัญา เกาะ
วิวัฒนากุล. (2562, มกราคม-เมษายน).
ความเช่ือและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่าน
วรรณกรรมมุขปาฐะ.วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 27(53), 181-202.  

Mengkow, Y., Tikham, S., 
& Thanakong. (2018), K. Junior Guide 
Project Year 3: A Case Study of a 
School 
in Phayao Province. Proceedings 
of The 11th International Conference 
of HUSOC Network Embodying 
World’s New Conditions and Values, 
July 25-26, 2018: Chiang Mai, 150-159.  

  
หนังสือ  
Chandaeng, P, Wiwattanaset, P 

& Suksaranjit, S. 
(2018, January). Phayao Studies [พะเยา
ศึกษา] (Kh.  Tachom, Ch.  Kaweera, 
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หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
S.  Kaowiwattanakul, 
S. Yeunsak, Y.  Mengkow, 
and A. Lisec, Trans).  Chiang Mai: 
Suthep Printing and Media Limited.  

นางสาวแวววรรณ
พุทธรักษา 

อาจารย์ ศศ.ม.  
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อ
การสื่อสารและ
พัฒนา 
ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

แวววรรณ  พุทธรกัษา, อิทธพินัธ์ เผ่ากันทะ,    
         เฉลิมเดช หอมสุวรรณ และผณินทรา   
          ธีรานนท์.(2559).เทคนิคการใช้

กิจกรรม Reader’s Theater เพื่อ  
          พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
          ขยายโอกาส. รายงานสืบเน่ืองจากการ 
          ประชุมวิชาการงานประชุมสัมมนา 
          วิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความ

ร่วมมือวิชาการ-วิจัยสาย 
         มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี9, 24-

25 มีนาคม 2559: พิษณุโลก, 638-643.  
นายสุวิทย์  
ติค า 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 
ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

Mengkow, Y., Tikham, S., 
& Thanakong. (2018), K. Junior Guide 
Project Year 3: A Case Study of a 
School in Phayao Province. Proceedings 
of The 11th International Conference of 
HUSOC Network Embodying World’s 
New Conditions and Values, July 25-26, 
2018: Chiang Mai, 150-159.  

 

 


