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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
๑. ชื่อสาขาวิชา   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (English) 
     B.A. (English) 
 ภาษาไทย :   อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)* 
     อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (English) 
     B.A. (English) 
 

*หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ ส าหรับ
สาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนด   
ชื่อปริญญาไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา          
ในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาที่มีผล
บังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีความส าคัญมากในโลกปัจจุบันที่มีการใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารทั้งในงานราชการและสาขาวิชาอาชีพต่าง  ๆ ตลอดจน        
การสื่อสารทั่วไป การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกให้สัมฤทธิ์ผลต้องอาศัยพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 

- วิชาด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความรู้ในทักษะทั้ง ๔ ด้านนี้อย่างเพียงพอ      
ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
และการแปล  

- วิชาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านสัทศาสตร์ (Phonetics) สัทวิทยา 
(Phonology) วิทยาหน่ วยค า  (Morphology) วากยสัม พันธ์  (Syntax) และอรรถศาสตร์ 
(Semantics) ภาษาอังกฤษ 

- วิชาด้านวรรณคดีอังกฤษ ให้ผู้เรียนอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างและตีความหมายวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านแนวโน้ม/กระบวนการ/ประเด็นส าคัญในวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
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- วิชาด้านการแปล ให้ผู้เรียนแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากขั้นพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้
ความสามารถจากการเรียนภาษาและโครงสร้างภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หลักสูตรของสถาบันบางแห่งมุ่ งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน อ่ืน

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ก็สามารถเปิดหลักสูตรในลักษณะเอกคู่ได้ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์ เป็นต้น   

 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แกต่นเองและสังคม 
 ๔.๒ มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๔.๓ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบท
ประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบท     
ที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน     
 ๔.๔ มีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมถึงแยกแยะประเภท 
ของข้อมูลภาษาอังกฤษทีน่ าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  
 ๔.๕ มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างาน      
ของตนเองและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเอง          
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 
 ๔.๖ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษ           
ในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 
   ๒) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  ๓) สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
                  แก่ตนเองและสังคม 
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 ๕.๒ ด้านความรู้ 
  ๑) สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ 
สรุปใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้ถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ 
เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference 
for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)   
  ๒) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น การออกเสียง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มา
ของค าตามหลักวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยค
ตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง              
ของภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes)  
  ๓) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง  และ
บทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเข้าใจความส าคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  ๔) สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก (นวนิยาย) โน้มน้าว 
(สุนทรพจน์และค าปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
สละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครงสร้างของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๕.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ
สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

๕.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับ      
ความหลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 
  ๒) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน ามาใช้ในการท างาน              
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๕  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
สามารถน าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
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  ๒) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน                
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy)   
 

๖.   องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
 - 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีสัดส่วนจ านวน 
หน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง                
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ มีการจัดกลุ่มรายวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  (๑) วิชาแกน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต เป็นกลุ่มรายวิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น และรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
  (๒) วิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็นหมวดย่อยได้ดังนี้ 
   ก. วิชาทักษะภาษา เป็นกลุ่มรายวิชาด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นจากวิชา
แกนเป็นวิชาบังคับไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
   ข. วิชาภาษาศาสตร์ เป็นกลุ่มรายวิชาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรายวิชาทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ทั้งทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิชาบังคับไม่น้อยกว่า     
๑๒ หน่วยกิต 

   ค. วิชาวรรณคดี เป็นกลุ่มรายวิชาด้านวรรณคดี เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน ตีความ 
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมภาษาอังกฤษได้ เป็นวิชาบังคับไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   ง. วิชาแปล เป็นกลุ่มรายวิชาทักษะด้านการแปล เน้นให้ผู้ เรียนสามารถแปล
ข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากขั้นพ้ืนฐาน
ไปสู่ระดับที่ซับซ้อนได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสละสลวย โดยใช้ความเข้าใจภาษาและโครงสร้างทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคับไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
  (๓) วิชาเลือก  เป็นกลุ่มวิชาที่ เปิดกว้างให้แต่ละหลักสูตรสามารถน าเสนอจุดเด่น           
ของหลักสูตรว่าต้องการเน้นหรือเสริมความรู้ในเรื่องใดเป็นพิเศษ โดยสามารถเพ่ิมเติมวิชาบังคับหรือวิชาเลือก     
ในหมวดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อรวมกับวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านแล้วมีจ านวนไม่ต่ ากว่า ๘๙ หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  แต่ละสถาบันสามารถจัดสรรวิชาที่ต้องการเน้นในกลุ่มวิชาแกน วิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือก
มากกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรนี้ได้ หรืออาจก าหนดกลุ่มวิชาเพ่ิมเพ่ือให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และ             
พันธกิจของแตล่ะสถาบัน 
 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปีที่ ๑ 
ทักษะการฟังและการพูด   

สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและ     
เรื่องท่ีตนสนใจ 

ทักษะการอ่านและการเขียน 
สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน สามารถเขียนอนุเฉท (paragraph) 

ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่าง ๆ ในหัวข้อที่ เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนสนใจโดยใช้        
ภาษาท่ีถูกต้อง 

ชั้นปีที่ ๒ 
ทักษะการฟังและการพูด  

สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเก่ียวกับหัวข้อเชิงวิชาการ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๙ 
   - วิชาแกน ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
   - วิชาเฉพาะด้าน  
        ทักษะภาษา ไม่น้อยกว่า ๒๑ 
        ภาษาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
        วรรณคดี ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
        การแปล ไม่น้อยกว่า ๙ 
    -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
วิชาเอกอ่ืน  
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน่้อยกว่า ๖ 
 ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ 
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ทักษะการอ่านและการเขียน  
สามารถอ่านจับ ใจความตัวบทที่มี เนื้ อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความ                        

ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษเบื้องต้น   

สามารถอ่านและออกเสียงสัทอักษร  (phonetic symbols) ภาษาอังกฤษได้       
ในระดับค า โดยศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา สามารถลงเสียงหนักในระดับค า      
(word stress) และใช้ท านองเสียงแบบต่าง ๆ (intonations) ในระดับประโยคปกต ิ(normal intonation) 

ด้านวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ 
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของค าในภาษาอังกฤษและระบุที่มาและความหมาย

ของค าได ้โดยหลักทางด้านวิทยาหน่วยค า 
ด้านวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยคที่ไม่ซับซ้อน        
ในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์ 

ทั้งนี้  ผู้ เรียนต้องสามารถอธิบายความหมายและใช้ศัพท์ทางด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง 

ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 
สามารถอธิบายองค์ประกอบทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยอ่าน ตีความ 

วิเคราะห์งานประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิงคดี กวีนิพนธ์และบทละคร และสามารถอธิบายความหมายและใช้ศัพท์
ทางด้านวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง 

ด้านการแปล 
สามารถแปลประโยคและตัวบทประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารจากภาษาอังกฤษ   

เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบท
เพ่ือให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน 

ชั้นปีที่ ๓ 
ทักษะการฟังและการพูด 

สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็นหลัก และโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงโต้แย้ง 
ทักษะการอ่านและการเขียน  

สามารถอ่านจับ ใจความตัวบทที่มี เนื้ อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความ              
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่าง ๆ ในหัวข้อเชิงโต้แย้งโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องสละสลวย 
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  ด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษระดับสูง   
   สามารถอ่านและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษได้ในระดับประโยค สามารถใช้   

สัทอักษรในการถ่ายเสียง สามารถลงเสียงหนักในประโยคแบบเน้นและเปรียบเทียบ (emphatic and 
contrastive stress) ได้ถูกต้อง โดยศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา  
   ด้านวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษระดับสูง  

   สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นในภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์  

  ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 
   สามารถอธิบายแนวโน้ม ลักษณะงานประพันธ์ วัฒนธรรมและสังคม ในวรรณคดี

อังกฤษและอเมริกันในสมัยต่าง ๆ โดยศึกษาตัวบทที่คัดสรร 
  ด้านการแปล 
   สามารถแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก อาทิ ตัวบทคัดสรรจากนวนิยาย       

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและ                 
ภาษาท่ีเหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท 

ชั้นปีที่ ๔ 
ทักษะการฟังและการพูด  

สามารถฟัง สรุปใจความส าคัญ สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ และน าเสนองานในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การพูดในที่สาธารณะ การน าเสนอรายงานในที่ประชุม
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

ทักษะการอ่านและการเขียน 
สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถเขียน

รายงานเชิงวิจัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการเขียนงานวิจัย 
ด้านภาษาศาสตร์  

สามารถวิ เคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง  ๆ ในรายวิชาเลือก                  
ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ อาทิ วิวัฒนาการภาษาอังกฤษ วาทกรรมวิเคราะห์ (Discourse Analysis) 
อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)  สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ที่ผู้เรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และสามารถน าเสนองาน โดยใช้
สื่อเทคโนโลยี 

ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน  
สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ  ในรายวิชาเลือกทางวรรณคด ี

โดยอ่านตีความ วิเคราะห์และเขียนวิจารณ์งานประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิงคดี กวีนิพนธ์และบทละคร อาทิ เชกสเปียร์ 
วรรณกรรมร่วมสมัยที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม วรรณกรรมเด็ก สามารถค้นคว้า 
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วิเคราะห์ข้อมูลทางวรรณคดีที่ผู้เรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และ
สามารถน าเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

ด้านการแปล 
   สามารถแปลตัวบทประเภทโน้มน้าว ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจน์ ค าปราศรัยและ

ตัวบทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา อาทิ เศรษฐกิจ ธุรกิจ กฎหมาย จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ       
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท สามารถ
ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแปลศัพท์ส านวน วิวัฒนาการของค าศัพท์และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และน ามาใช้ในการแปลได้อย่างเหมาะสมกับตัวบท ตลอดจน
สามารถเลือกระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 
 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขา/สาขาวิชา 
 เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านต่าง  ๆ จ าแนก                     
ตามกลุ่มรายวิชาได้ดังนี้ 

  ๘.๑ กลุ่มวิชาแกน 
    เป็นกลุ่มวิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รายวิชาด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น และรายวิชาด้านการแปลเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๘.๑.๑ กลุ่มวิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  
     เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  ได้แก่ 
การฟังเพ่ือจับประเด็นหลัก การพูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว  เรื่องที่ตนสนใจ และหัวข้อ   
เชิงวิชาการ การอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน การเขียนอนุเฉทที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในรูปแบบต่าง ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนสนใจโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
    ๘.๑.๒ กลุ่มวิชาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
     เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
ได้แก่ การอ่านและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษในระดับค า การลงเสียงหนักของพยางค์ในระดับค า 
ตลอดจนการใช้ท านองเสียงแบบต่าง ๆ ในระดับประโยคปกติ การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของค า         
ในภาษาอังกฤษและระบุที่มาและความหมายของค าได้โดยหลักทางด้านวิทยาหน่วยค า การวิเคราะห์โครงสร้าง
และความหมายของประโยคที่ไม่ซับซ้อนในภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีทางด้านวากยสัมพันธ์  การอธิบาย
ความหมายและใช้ศัพท์ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
    ๘.๑.๓ กลุ่มวิชาด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น   
     เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น ได้แก่ การอธิบายองค์ประกอบทางวรรณกรรมของวรรณคดี การอ่าน ตีความ วิเคราะห์งานประพันธ์
ร้อยแก้ว บันเทิงคดี กวีนิพนธ์และบทละคร การอธิบายความหมายและใช้ศัพท์ทางด้านวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง 



       มคอ.๑ 

 

๙ 
 

    ๘.๑.๔ กลุ่มวิชาด้านความรู้ด้านการแปลเบื้องต้น 
     เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการแปลเบื้องต้น ได้แก่ การแปล
ประโยคและตัวบทประเภทให้ข้อมูล อาทิ ข่าวประเภทต่าง ๆ และสารคดี จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่ เหมาะสมกับตัวบท                             
เพ่ือให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน  
  ๘.๒ กลุ่มรายวิชาเฉพาะด้าน    
    ๘.๒.๑ กลุ่มวิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ   
    เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
การฟังและจับใจความเนื้อหาในหัวข้อเชิงโต้แย้ง และการพูดแสดงความเห็นในหัวข้อดังกล่าวและการพูด               
ในที่สาธารณะ การอ่านข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพ่ือแยกแยะและน าเสนอรายงานโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี การเขียนเรียงความในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในหัวข้อเชิงวิชาการโดยใช้ภาษา             
ที่ถูกต้อง การเขียนรายงานเชิงวิจัย 
    ๘.๒.๒ กลุ่มรายวิชาบังคับด้านภาษาศาสตร์ 
     เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
การอ่านและออกเสียงสัทอักษรภาษาอังกฤษในระดับประโยค การใช้สัทอักษรในการถ่ายเสียง การลงเสียงหนัก        
ในประโยคแบบเน้นและเปรียบเทียบได้ถูกต้อง การวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของประโยคที่ซับซ้อน
มากขึ้นในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์ การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ การน าเสนองาน 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
   ๘.๒.๓ กลุ่มรายวิชาบังคับด้านวรรณคดี 
     เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 
ได้แก่ การอธิบายแนวโน้ม ลักษณะงานประพันธ์ วัฒนธรรมและสังคมในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน                 
ในสมัยต่าง ๆ จากตัวบทที่คัดสรร การค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวรรณคดีที่ผู้เรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ การน าเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
   ๘.๒.๔ กลุ่มรายวิชาบังคับด้านการแปล 
     เป็นกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการแปล ได้แก่ การแปลตัวบท
ประเภทแสดงความรู้สึก อาทิ ตัวบทคัดสรรจากนวนิยาย การแปลตัวบทประเภทแสดงความคิดเห็นและโน้มน้าว 
อาทิ ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจน์ ค าปราศรัย และตัวบทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา อาทิ เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
กฎหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปล
และภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท โดยพิจารณาประเด็นทางวัฒนธรรมของตัวบทต้นฉบับ การค้นคว้า 
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแปลศัพท์ส านวน วิวัฒนาการของค าศัพท์และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ    
สื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และการเลือกระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 
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๑๐ 
 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้   
 ๙.๑ กลยุทธ์การสอน  
  ๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร  
          การจัดล าดับการเรียนรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรและมีความสอดคล้อง 
ต่อเนื่องจากง่ายไปสู่ยาก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  ๙.๑.๒ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา  
          การเรียนการสอนเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน                   
มีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและเนื้อหา รวมทั้ง
สอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาและเสริมการเรียน
การสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
  กล่าวได้ว่า รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยที่ผู้สอนต้องพิจารณาบริบท 
ของผู้เรียนและรายวิชาโดยที่อาจจะเลือกใช้แนวทางการสอนให้เหมาะสมจากรูปแบบการสอนดังต่อไปนี้ 

  การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion) 
การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
ภาคสนาม (Field Teaching) 
การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 
การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) Job Training (Including Coaching) 
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based Instruction) 
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study) 
การระดมสมอง (Brain Storming) 
การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย

(Summarization or Presentation of Assignment) 
การน าเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ  

  ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
   หลักสูตรที่เปิดด าเนินการต้องมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้      
ครบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา โดยใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ซึ่งมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม 
ในการก าหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอน                 
ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน 
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๑๑ 
 

 วิธีการวัดและประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือ
กลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมายโดยผู้สอน การประเมินผลงานโดยใช้โปรแกรม
ออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ 
  ๒) ด้านความรู้  
   ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงานและ
น าเสนอปากเปล่า การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
    ใช้การระดมสมอง การสรุปประเด็นส าคัญ การท ารายงาน การน าเสนอผลของการ
สืบคน้ที่ได้รับมอบหมาย การสัมมนา  

    ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินโดยเพ่ือนร่วมงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและ

ผู้สอน 
    ๕) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ใช้การมอบหมายงานที่เน้นให้ผู้เรียนประมวลความรู้ ในชั้นเรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ (Digital Literacy) 
 
๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบันต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน
มีผลการเรียนรู้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ                
ตามระบบประกันคุณภาพของสถาบันนั้น ๆ 
 ๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
  ๑๐.๑.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชา 
   ๑๐.๑.๑.๑ ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองว่าเป็นไปตามแผนการสอน 
   ๑๐.๑.๑.๒ ผู้สอนประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์               
การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ในประมวลรายวิชา 
   ๑๐.๑.๑.๓ ผู้ เรียนท าการประเมินการสอนของผู้สอนในระบบการประเมินออนไลน์        
ของแต่ละสถาบัน 
   ๑๐.๑.๑.๔ มีกระบวนการทวนสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ และ                   
งานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา คะแนนการสอบไล่ และผลการเรียนที่ผู้เรียนได้รับ 
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๑๒ 
 

  ๑๐.๑.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
   มีการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในระบบประกันคุณภาพ                  
จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบัน 
 ๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ๑๐.๒.๑ การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย                 
เชิงสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ  
  ๑๐.๒.๒ การส ารวจจากผู้ประกอบการและผู้ประเมินภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับทักษะการท างานของบัณฑิต ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ จิตส านึกและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
  ๑๐.๒.๓ การส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตในด้านความพร้อมและความรู้จากสิ่งที่เรียน             
ในการท างาน และ/หรือการศึกษาต่อ 
 
๑๑.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ                  
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ              
การคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันสามารถกระท าได้  โดยให้ เป็นไป          
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะน าเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
ตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
 
๑๒. คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีจ านวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       ๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
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๑๓ 
 

       ๑๒.๒ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่       
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรต้องมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ประจ าหลักสูตร ตลอดระยะเวลาด าเนินการหลักสูตร  

๑๒.๓ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท  
หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ                     
ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

๑๒.๔ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์    
การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
         ๑๒.๕ อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      ๑๒.๖ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
                   ควรมีจ านวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ และ
ทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของการจัดการศึกษา 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 สถาบันควรสนับสนุนและจัดการทรัพยากรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

๑๓.๑ มีห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้             
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๒ มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืน พร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ              
การสืบค้นความรู้ ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

๑๓.๓ มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
๑๓.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย               

การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับ      
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิด
และด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา 
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๑๔ 
 

๑๔. แนวทางการพัฒนาอาจารย์ 
 สถาบันควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ๑๔.๑ การเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ 
  ๑๔.๑.๑ การจัดประชุมหรือจัดอบรมอาจารย์ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  ๑๔.๑.๒ การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ เพ่ือให้เข้าใจระเบียบของสถาบัน การจัดท า
หลักสูตรประมวลการสอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๑๔.๑.๓ มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าด้านการสอน และการวัดและประเมินผล 
 ๑๔.๒ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ๑๔.๒.๑ เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะการวัดและ   
การประเมินผลที่เหมาะสม 
  ๑๔.๒.๒ การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา 
  ๑๔.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๔.๓ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่อาจารย์ 
  ๑๔.๓.๑ การเพ่ิมคุณวุฒิ ให้ ถึ งระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชา                          
ที่มีความสัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ์  
  ๑๔.๓.๒ การพัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย การเข้าร่วมประชุม                   
ทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาและในการวิจัย 
  ๑๔.๓.๓ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑๕.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         
โดยเสนอแนะตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
๒. มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
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๑๕ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ครอบคลุมหัวข้อ

ตาม มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน        
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม มคอ.๗                   
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อ
ตาม มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้          
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
๙. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
๑๓. ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของนักศึกษาต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลของระดับ   

ปริญญาตรี เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)   

 

หรือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง   
ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑ - ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์      
ในการผลิตบัณฑิต 

๑๕.๒ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์      
ของสถาบัน หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี



       มคอ.๑ 

 

๑๖ 
 

ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ ๑ - ๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

 
๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สู่การปฏิบัติ   
          ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
สู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง  ดังนี้ 

๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา                   
ตามหลักสูตร ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์      
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นบุคคล 
ภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที ่ก าหนดไวใน มคอ.๒ (รายละเอียด                 
ของหลักสูตร)  

๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่ก าหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลผลการเรียนรู้              
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษของตนมีคุณลักษณะเด่น    
หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจจะรับ
บัณฑิตเขาท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู จากหลั กสู ตรสู รายวิช า (Curriculum Mapping) เพ่ื อ ให้ เห็ น ว่ าแต่ ละรายวิชาในหลั กสู ตร                                
มีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรูด้านใดบ้าง   

๑๖.๔ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่ก าหนด          
ไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียด           
ของประสบการณภาคสนาม) ตามล าดับ พรอมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะท าให้เกิดผลการเรียนรู้             
ที่คาดหวังในเรื่องใดบ้าง สถาบันฯ ตองมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา 
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน    

๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดท า                
อย่างถูกต้องสมบูรณแล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและ                  
อนุมัตริายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามให้ชัดเจน   



       มคอ.๑ 

 

๑๗ 
 

๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ         
ให้เปิดสอนแล้วเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันฯ 
อนุมัติ    

๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ ก าหนดไวในรายละเอียด                  
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐาน               
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา  

๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแลว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการ                
ของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ  พร้อมปัญหา             
/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และ 
มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล                
/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร      
ในภาพรวม ประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได  

๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อย 
ตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม            
ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร และ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิฯ  ซึ่ งบันทึก                 

ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร Thai Qualifications Register : TQR)  
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ให้เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 


