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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานกั  คณะมนุษยศาสตร์  

  

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

 รหัสหลักสตูร 254800911084 

 ช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย: หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ: Master of Arts Program in English 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย:  ช่ือเตม็  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาองักฤษ) 

   ช่ือย่อ  ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) 

 ภาษาองักฤษ:  ช่ือเตม็ Master of Arts (English) 

   ช่ือย่อ  M.A. (English) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา    - 

 

4. จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

      5.1  รูปแบบ  

      หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

      หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข 

       5.2  ภาษาทีใ่ช ้  

      ภาษาองักฤษ  เอกสารและตาํราเป็นภาษาองักฤษ 

      5.3  การรบัเขา้ศึกษา   

       รับนักศกึษาไทยและชาวต่าง าต ิ
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   5.4   ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน   

        เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบันที่จดัการเรียนการสอนโดยตรง 

      5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา    

                 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสตูรปรับปรงุ จากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2554)  โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัย  

 เม่ือวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการ ในการประชุมในการประชุมคร้ังที่ 8/2559  

เม่ือวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมในการประชุมคร้ังที่ 

1/2560 เม่ือวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา  

หลักสตูรน้ีออกแบบไว้เพ่ือให้บัณฑติสามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อได้

หลากหลาย เช่น   

8.1 นักวิจัยด้านภาษาองักฤษ/ด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
8.2 พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

8.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถาบันที่เปิดสอนและฝึกอบรมด้าน

ภาษาองักฤษ 

8.4 อาจารย์สอนภาษาองักฤษในสถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ 

8.5 นักแปล/ล่าม   
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตวับตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บญัญัติว่า “The working language of ASEAN shall be 

English”  “ภาษาที่ใช้ในการทาํงานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” ความหมายที่หยิบยกมากล่าวถงึ

เป็นการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารระหว่างกนัในการทาํงานร่วมกนัของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตลอดจน

องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ความหมายของบทบัญญัตทิี่ให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาของอาเซียนสาํหรับการทาํงานร่วมกนัน้ันมี

ความหมายกว้างไกลไปถงึทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย  กล่าวคอืประชาชนพลเมืองใน 10 

ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาองักฤษกนัมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจาํชาตหิรือภาษาประจาํถิ่น

ของแต่ละชาตแิต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐเท่าน้ันที่จะต้องตดิต่อสื่อสารกนั  และ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือไม่เฉพาะนักธุรกจิและผู้ที่มาตดิต่อการค้าระหว่างประเทศเท่าน้ันที่จะต้องใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารและการตดิต่อธุรกจิระหว่างกนั   แต่ทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็น

พลเมืองของอาเซียนและต้องไปมาหาสู่ เดนิทางท่องเที่ยว ทาํความรู้จกัคุ้นเคยต่อกนั เรียนรู้ ซ่ึงกนัและ

กนั และที่สาํคญักลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะต้องเดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือหางานทาํและแสวงหาโอกาสที่

ดีกว่าให้กบัชีวิต ดังน้ันภาษาองักฤษจึงเป็นเคร่ืองมือที่สาํคัญอนัดับหน่ึงสาํหรับพลเมืองอาเซียน ใน

การสื่อสารสร้างสมัพันธส์ู่โลกกว้างของภมิูภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พรมแดน 

โลกแห่งการแข่งขนัไร้ขอบเขตภมิูศาสตร์และวัฒนธรรม   ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาว

อาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หน่ึงอนัเป็นภาษาประจาํชาติของแต่ละคน d 

ลาํดับ

ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่จบการศึกษา เลขประจาํตัว

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ ์   

ย้ิมวิลัย 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 

กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 

M.A. (English), 2543 

Ph.D (English), 2545 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Delaware, USA 

University of Delaware, USA 

 

 

2 ผศ. ดร. สายวรณุ   

จาํปาวัลย์ 

ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2525 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

Ed.D (Curriculum and INS), 2544 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

llinois State University,USA 

 

 

3 ดร. นราธปิ ธรรมวงศา ศศ.บ (ภาษาองักฤษธรุกจิ), 2543 
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นอกจากน้ีโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิ “Thailand 4.0” ของรัฐบาลปัจจุบนั โดยมี

เป้าหมายที่เปล่ียนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสงู” ให้กลายเป็นกลุ่ม 

“ประเทศที่มีรายได้สงู” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกจิ จากกลไกต่างๆ เน้นไป

ทางการนาํเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้   และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   ทาํให้มีความ

จาํเป็นในการใช้ภาษาองักฤษมากขึ้นเพ่ือให้เข้าถงึข้อมูลดังกล่าว  เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรใฝ่รู้และ

สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน  วิทยาการ  และสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ส่วน

ใหญ่เป็นภาษาองักฤษ  ดังน้ันการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และเช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษย่อมส่งผลให้

บุคลากรของชาติมีคุณภาพและมาตรฐานสงูขึ้น 

 11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 โลกปัจจุบันอยู่ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประชากรหลายพันล้านคนอาศยัอยู่ในหลายร้อย

ประเทศ จึงมีความหลากหลาย (พหุ)ทางเช้ือชาติ  และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนโลกน้ีมี ทั้งความแตกต่างและคล้ายคลึงกนั เช่น ประเทศอนิเดีย ประเทศจีน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ประเทศต่างๆ ที่มีประชากรจาํนวนมากน้ี มีประชากรที่มีเช้ือชาติ 

ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกนัอย่างมาก  สาหรับในประเทศไทยน้ัน เรามีวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก

ของประเทศ  แต่ในวัฒนธรรมไทยน้ันกอ็ยู่บนความหลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม  

ประกอบด้วยกลุ่มคนไทยหลายเช้ือสาย เช่น  ไทย  จีน  ญวณ  ลาว  เขมร  ไทยพวน  มลายู ฯลฯ  

ความหลากหลายในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
กระแสสงัคมเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัสงัคมไทยมากขึ้น 

ไม่ใช่เพียงแค่ด้านเศรษฐกจิการค้าเท่าน้ัน แต่ด้านสงัคมและวัฒนธรรมด้วย  เพราะจะมีคนเข้ามาใน

ประเทศไทยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพ่ิมขี้น ปัจจุบันภาษาองักฤษคือภาษานานาชาติ  ที่

ประชากรส่วนใหญ่ของโลกใช้ในการตดิต่อสื่อสารเป็นหลัก  ภาษาองักฤษจึงมีบทบาทสาํคัญที่

ประชากรของสงัคมโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกบัชนชาตอิื่นที่แตกต่างกนัทั้งเช้ือชาต ิ 

ภาษา  และวัฒนธรรม เพ่ือทาํให้เกดิความเข้าใจอนัดีต่อกนั สาํหรับประชากรไทย  นอกจาก

ภาษาองักฤษจะเป็นสื่อกลางเพ่ือความเข้าใจอนัดีระหว่างชนชาติแล้ว  การใช้ภาษาองักฤษจะทาํให้เกดิ

การเรียนรู้และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกนัและกนักบัประชากรโลก  อนัจะส่งผลให้สามารถนาํ

ข้อดีด้านต่างๆที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากบัสงัคมและวัฒนธรรมไทยอกีด้วย  ด้วยเหตุน้ีผลิตบุคลากรที่

มีความรู้ความเช่ียวชาญภาษาองักฤษจึงมีความสาํคญั 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1   การพฒันาหลกัสูตร 

จากสภาวการณภ์ายนอกที่กล่าวมาในข้อ 11  หลักสตูรต้องมีการปรับปรงุ 

เปล่ียนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา   โดยต้องสร้างหลักสตูรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและนานาชาติ  

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในภาษาองักฤษ  และประยุกต์ใช้ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความ
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พร้อมในการก้าวสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน  นอกจากน้ีต้องเตรียมผู้เรียนให้มีการคดิ 

วิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง และประยุกตค์วามรู้ในการพัฒนาตนเองและสงัคม เป็น

บุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  และพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนผ่านประสบการณ ์ฝึกความเป็นผู้นาํ 

เพ่ือให้มีโอกาสนาํความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏบิตัิงานจริงในงานอาชีพและในชีวิตประจาํวัน  

และเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถงึคุณค่าความเป็นมนุษย์ และสามารถอยู่ร่วมกบั

ผู้อื่นในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเป็นสขุ   

12.2   ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกจิต่อสงัคมในการจัดการศึกษาและให้บริการ

ทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกบัสงัคมในการสบืสานและสร้างเสริมภมิูปัญญาให้เหมาะสมกบั

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทาง

วิชาการ   และหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน   หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา

ภาษาองักฤษเป็นหลักสตูรที่มีพันธกจิสอดคล้องกบัของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กล่าวคือเป็น

หลักสตูรที่ผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถทางภาษา วรรณคด ี การสอนภาษาองักฤษ  และ

องักฤษธุรกจิ ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม  อกีทั้งยังผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ให้เป็นประโยชน์

ได้   ให้บริการวิชาการโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคมหรือชุมชน  และส่งเสริมให้นิสติ

อนุรักษ์  พัฒนา  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภมิูปัญญาไทย 

 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน 

           ไม่มี 

       13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหภ้าควิชา/หลกัสูตรอ่ืนตอ้งมาเรียน   

           ไม่มี 

       13.3  การบริหารจดัการ 

          ไม่มี 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1  ปรชัญา 

 เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ ผลิตผลงานวิจัย  รับใช้สงัคม 

1.2  ความสําคญั 

           ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  จึงจาํเป็นต้องมีภาษาที่ใช้เพ่ือการสื่อสารในบริบท

แห่งสหวัฒนธรรม  ภาษาองักฤษจึงมีบทบาทสาํคญั   เพราะประชากรส่วนใหญ่ของโลกใช้ในการ

สื่อสารและตดิต่อธุรกจิระหว่างกนั  ภาษาองักฤษยังเป็นเคร่ืองมือที่สาํคัญในการแสวงหาโอกาส  และ

สร้างความสมัพันธส์ู่โลกกว้างของภมิูภาคอาเซียน  อกีทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเข้าถงึข้อมูลต่างๆอกี

ด้วย  พ้ืนฐานความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวกบัภาษาองักฤษจึงมีความสาํคัญย่ิงในโลก

ปัจจุบนั  ดังน้ันการผลิตมหาบัณฑติที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ  จงึมีความจาํเป็น

อย่างย่ิงในการเสริมสร้างและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน   

1.3 วตัถุประสงค ์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถในการ 

1.3.1 ใช้ภาษาองักฤษ ในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน 

เขยีน ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

1.3.2 ทาํวิจัยโดยสามารถประยุกต์จากความรู้ภาษาองักฤษในสาขาวิชา 

1.3.3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ น้ันในการพัฒนาตนเองและสงัคม

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3.4 นาํความรู้ภาษาองักฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศกึษาต่อในระดบัที่สงูขึ้นได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษมีแผนพัฒนาปรับปรงุที่มี

รายละเอยีดของแผนการพัฒนา  ยุทธศาสตร์  และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรงุ  คาดว่าจะดาํเนินการ

แล้วเสรจ็ภายใน  5  ปี  นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสตูร  ดงัน้ี 
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แผนการพฒันา /  

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรงุหลักสตูรตาม

ความเปล่ียนแปลงของ

สงัคมและนวัตกรรมของ

องค์ความรู้ในสาขาวิชา 

1. สร้างเครือข่ายกบั

สถาบันการศกึษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 

1. จาํนวนหน่วยงาน สถาบนัการศึกษา

ภายในประเทศไม่น้อยกว่า  3 แห่ง 

2.  จาํนวนหน่วยงาน สถาบนัการศึกษา

ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า  2 แห่ง 

2. สาํรวจความต้องการของ

สงัคมด้านความต้องการ

บุคลากรด้านภาษาองักฤษ 

1. จาํนวนคร้ังในการสาํรวจมีไม่น้อยกว่า  

2  คร้ัง  ภายในรอบ  5  ปี 

2.  รายงานการสาํรวจแสดงข้อมูลอย่าง 

น้อย  3  ประเดน็  คือ 

-    แนวโน้มของสงัคมและธุรกจิ 

-    คุณสมบตัิของบุคลากรที่เป็นที่

ต้องการ 

-    ความรู้และทกัษะด้านภาษาองักฤษ

ที่จาํเป็นต่อการทาํงาน 

2. ปรับปรงุปัจจัย

สนับสนุนการเรียนการ

สอน 

1. สาํรวจความต้องการของ

นิสติและผู้สอน  และ

ประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ

ปรับปรงุปัจจยัสนับสนุนการ

เรียนการสอนให้มีความ

ทนัสมัยและมีประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอน 

1. จาํนวนคร้ังในการสาํรวจมีไม่น้อยกว่า  

1 คร้ัง/ปี 

2. รายงานการสาํรวจแสดงข้อมูลอย่าง

น้อย  3  ประเดน็  คือ 

-  รปูแบบและลักษณะของปัจจัย

สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ 

-  ปัญหา  อปุสรรค  และข้อเสนอแนะ

ในการจดัการและการใช้ปัจจัยสนับสนุน

อย่างมีประสทิธภิาพ 

-  ความเป็นไปได้ในการพัฒนาปรับปรงุ

ปัจจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

สื่อการสอนในรปูแบบต่าง ๆ 

2. จาํนวนอปุกรณ ์/ กจิกรรม / 

โครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนมี

ไม่น้อยกว่า  2 รายการ/ปี 

3. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

บุคลากร  มีบุคลากรไปอบรมระยะสั้นไม่

น้อยกว่า 2 คน/ปี 

 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ   หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  หน้า 8 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1.ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

 1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น    

 ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 

2. การดําเนนิการของหลกัสูตร 

2.1   วนั-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

       2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าที่กระทรวง 

ศึกษาธกิารได้ให้คาํรับรอง  และมีคุณสมบตัิทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

          ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตต่ิางไปจากที่กล่าวมาแล้วให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

  2.3  ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้  

   2.3.1 นิสติมีพ้ืนฐานความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษในระดับที่แตกต่างกนั 

    2.3.2 นิสิตขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน่ืองจากมีทัศนคติต่อการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษาที่คลาดเคล่ือน ไม่ได้ตระหนักว่าการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการเรียนที่ต้อง

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหลากหลายเพ่ิมเติมจากการเรียนในช้ันเรียนตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง  

          2.4  กลยทุธใ์นการดําเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 

  2.4.1 จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อม  เพ่ือปรับพ้ืนฐานทกัษะภาษาองักฤษ  และอบรม

ทกัษะการใช้ห้องสมุดและการสบืค้นข้อมูล 

  2.4.2 เปิดสอนวิชาทกัษะทางภาษาในภาคการศึกษาแรกของการเรียน 

2.4.3 กาํหนดให้นิสติต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือประกอบการ

เรียนในรายวชิาต่าง ๆ 

2.4.4 จัดหลักสตูรเสริมด้านการสบืค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น

การใช้ภาษาองักฤษ และจัดตารางให้นิสติได้ใช้จริงอย่างต่อเน่ือง 
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          2.5  แผนการรบันิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

 

 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

     2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 2560  2561  2562  2563  2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  

1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จาํนวนรับ) 

2,250,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายรับ 2,250,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนนกัศึกษา 
จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 
ในเวลาราชการ 15 15 15 15 15 

นอกเวลาราชการ 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 
ในเวลาราชการ - 15 15 15 15 

นอกเวลาราชการ - 15 15 15 15 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 30 30 30 30 
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          2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสตูร ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน    

  ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกติ x 2 กลุ่ม x1,000 บาทต่อช่ัวโมง x 15 คร้ังต่อภาค)   720,000  

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จาํนวนปี)  300,000  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์      13,000  

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร(เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)   360,000  

  ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้สาํหรับนิสติ   260,000  

  ทุนเรียนดีสาํหรับนิสติรุ่นน้ัน    170,000  

  → ค่าใช้จ่ายรวม 1,823,000  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จาํนวนนิสติขั้นตํ่า 30 คน)     60,766   60,766 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สํานกั 37,500  98,266 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) ร้อยละ 10 15,000  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 7, 500  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 15,000  

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 10,000  108,266 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,000  

     

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 22,500 130,766 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 16,800  147,566 
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  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จาํนวนปี) 8,720  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จาํนวนปี) 6,000  

  ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จาํนวนปี) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x จาํนวนปี) 11,808   

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร    150,000 

 
 2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

     อื่นๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

3.1  หลกัสูตร 

                 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ กาํหนดให้เรียนรายวิชาต่าง ๆ          

และมีจาํนวนหน่วยกติ ดังน้ี 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต 

                จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ   

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

 แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาบังคับ 9 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 

ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาโท   12 

รวมไม่นอ้ยกว่า 36 
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  แผน ข 

หมวดวิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาบังคับ 9 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 21 

สารนพินธ ์ 6 

รวมไม่นอ้ยกว่า 36 

 

3.1.3  รายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั   กาํหนดให้เรียน  9 หน่วยกติ  ดังน้ี 

               อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

               EN 501  Research in English Language         

               อก 511  สมัมนาการเขยีนขั้นสงู          3(2-2-5) 

                EN 511  Seminar in Advanced Writing 

  อก 602  การเขยีนงานวิจัย     3(2-2-5) 

  EN 602 Research Writing 

หมวดวิชาเลือก    

แผน ก  15 หน่วยกติ/ แผน ข 21 หน่วยกติ โดยเลือกรายวิชาที่เป็นสมัมนาอย่างน้อยหน่ึง

ในสามของรายวิชาเลือกทั้งหมด 

หมวดวิชาทางภาษาและวรรณคดี 

รายวิชาทางภาษา 

  อก 512 ทฤษฎแีละการฝึกการแปล    3(2-2-5) 

  EN 512 Theory and Practice in Translation 

 อก 521 ภาษาศาสตร์สาํหรับผู้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษา  3(2-2-5) 

   ต่างประเทศ 

    EN 521 Linguistics for EFL Learners    

อก 522 ภาษาองักฤษและความคิด    3(2-2-5) 

  EN 522 English Language and Cognition 

 อก 523 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

  EN 523 English Discourse Analysis  

  อก 524 ภาษาองักฤษและสงัคม     3(2-2-5) 

  EN 524 English Language and Society 

 อก 525 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 

  EN 525 English Language in Communication  

  อก 603  การศึกษาอสิระ     3(1-4-4) 

  EN 603 Independent Study 
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   รายวิชาทางวรรณคดี  

อก 531 ทฤษฎวีรรณกรรมวิจารณ ์    3(2-2-5) 

EN 531 Literary Theory Criticism 

อก 532 วรรณกรรม  วัฒนธรรม  และสื่อ    3(2-2-5) 

  EN 532 Literature, Culture, and Media 

  อก 533 สมัมนาเร่ืองสั้น      3(2-2-5) 

  EN 533 Seminar in Short Stories 

  อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั   3(2-2-5) 

EN 634 Seminar in English and American Literature 

อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี    3(2-2-5) 

  EN 635 Selected Topics in Literature 

 หมวดวิชาการสอนภาษาองักฤษ 

 อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

                    EN 541 Methodology in Teaching English as a Foreign Language        

                     อก 542 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา  3(2-2-5) 

                     EN 542 Asessment and Evaluation in Language Teaching     

อก 543 การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย    3(2-2-5)                           

EN 543 Teaching English to Students of Different Age Groups 

อก 544 สมัมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ         3(2-2-5)                            

EN 544 Seminar in Innovative English Teaching and Learning Materials  

                    อก 645 สมัมนาการพัฒนาวิชาชีพสาํหรับครสูอนภาษา     3(2-2-5)                            

           EN 645 Seminar in Professional Development for Language Teacher                                   

หมวดวิชาภาษาองักฤษธุรกิจเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 

  อก 551 ภาษาองักฤษในธุรกจินานาชาต ิ               3(2-2-5) 

  EN 551 English in International Business   

  อก 552 การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิขั้นสงู   3(2-2-5) 

  EN 552 Advanced Business Reading and Writing  

  อก 553 การสื่อสารทางธุรกจิข้ามวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

  EN 553 Intercultural Business Communication  

  อก 654 สมัมนาภาษาองักฤษเพ่ือการตลาดและการโฆษณา  3(2-2-5) 

  EN 654 Seminar in English in Marketing and Advertising 

  อก 655 สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่  3(2-2-5) 

  EN 655 Seminar in English Communication in the New Media Era 
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หมวดวิชาบงัคบัทัว่ไป 

สพท 681 สารนิพนธ ์                6 หน่วยกติ  (แผน ข) 

GRI 681  Master’s Project 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท      12 หน่วยกติ (แผน ก) 

GRT 691  Master’s Thesis 

 

ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสตูร 

    1) รหัสตัวอกัษร   

อก (EN) หมายถงึ ภาษาองักฤษ 

     2) รหัสตัวเลข   

- เลขตัวแรก   หมายถงึ ช้ันปีที่เปิดสอน 

- เลขตัวกลาง หมายถงึ หมวดวิชาดังต่อไปน้ี 

0        การวิจัย 

1    ทกัษะภาษาองักฤษ 

2    ภาษาศาสตร์ 

3    วรรณคดี 

4    การสอนภาษาองักฤษ 

5    ภาษาองักฤษธุรกจิ 

8    สารนิพนธ ์

9    ปริญญานิพนธ ์

- เลขตัวท้าย   หมายถงึ ลาํดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

       3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจาํนวนหน่วยกติ 

- เลขรหัสนอกวงเลบ็   หมายถงึ จาํนวนหน่วยกติ 

- เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1   หมายถงึ จาํนวนช่ังโมงบรรยายหรืออภิปรายต่อสปัดาห์ 

- เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถงึ จาํนวนช่ัวโมงที่ปฏบิัติการหรือฝึกปฏบิัตต่ิอ 

สปัดาห์ 

   - เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3   หมายถงึ จาํนวนช่ัวโมงสาํหรับการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองต่อสปัดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา          

แผน ก แบบ ก 2  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก 511       สมัมนาการเขยีนขั้นสงู 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (1) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (2) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

อก 501       การวิจัยทางภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (3) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (4) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

อก 602 การเขยีนงานวิจัย 3(2-2-5) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 6 

 รวม 9 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

อก xxx วิชาเลือก (5) 3(2-2-5) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 6 

 รวม 9 
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แผน ข 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

อก 511       สมัมนาการเขยีนขั้นสงู 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (1) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (2) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

อก 501       การวิจัยทางภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (3) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (4) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

อก 602 การเขยีนงานวิจัย 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (5) 3(2-2-5) 

สพท 681      สารนิพนธ ์   3 

 รวม 9 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

อก xxx วิชาเลือก (6) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (7) 3(2-2-5) 

สพท 681      สารนิพนธ ์   3 

 รวม 9 
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3.1.5    คําอธิบายรายวิชา 

อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ                                       3(2-2-5) 

EN 501  Research in English Language  

อภิปรายประเดน็และระเบียบวิธวิีจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถงึการ

สร้างเคร่ืองมือ การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล 

A discussion of issues and research methodologies in English language 

studies focusing on quantitative and qualitative designs, including instrumentation, data 

collection, data analysis, and result reporting. 

 

อก 511  สมัมนาการเขยีนขั้นสงู                                  3(2-2-5) 

EN 511  Seminar in Advanced Writing 

วิเคราะห์วิธกีารเขยีนเชิงวิชาการในรปูแบบต่างๆ ฝึกเขยีนแสดงความคิดเหน็

และเขยีนเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาวิธกีารอ้างองิเอกสารแบบสากลในการเขยีนบทความและ

งานวิจัย 

An analysis of various academic texts, and practice on critical and 

analytical writing including international citation conventions for article and research writing. 

 

อก 602 การเขยีนงานวิจัย                                                        3(2-2-5) 

EN 602 Research Writing 

อภิปรายกระบวนการเขยีนงานวิจัย การเขยีนเค้าโครงงานวิจัย  และฝึกเขยีน

เค้าโครงงานวิจัย 

A discussion of the process of research writing, proposal and practice 

writing a proposal.  

 

อก 512 ทฤษฎแีละการฝึกการแปล                                              3(2-2-5) 

EN 512 Theory and Practice in Translation 

อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎกีารแปล  ปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข  

ฝึกแปลเอกสารหลายประเภท และนาํไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวกบัการแปล  

A discussion and analysis of translation theory, problems in translation 

and solutions, translation practice of selected texts from various genres, and application to 

research concerning translation.   

 

อก 521  ภาษาศาสตร์สาํหรับผู้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

EN 521  Linguistics for EFL Learners    
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ทบทวนองค์ประกอบพ้ืนฐานของภาษาองักฤษ  และอภปิรายเกี่ยวกบั ระบบ

เสยีง  ระบบคาํ  ระบบประโยค  ระบบความหมาย ตลอดจนการรับรู้ภาษา 

     A review of fundamental elements of English language and discussion of 

phonology, morphology syntax, semantics as well as language acquisition. 

 

อก 522  ภาษาองักฤษและความคดิ      3(2-2-5) 

EN 522  English Language and Cognition 

ศึกษาทฤษฎทีางภาษาและกระบวนการคดิ ที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนาการและหน้าที่

ของภาษา กระบวนการรับรู้ภาษา  รวมทั้งปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเลือกใช้ภาษา 

 A discussion of theories of language and cognition in relation to the 

development and function of language, the process of language perception and factors 

influencing language choices. 

 

อก 523  การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

EN 523  English Discourse Analysis 

วิเคราะห์ความต่อเน่ืองและการเช่ือมโยงความในปริเฉท  รวมถงึศึกษาปฎิ

สมัพันธร์ะหว่างผู้ใช้ภาษาตามสถานการณท์ี่แตกต่างกนั 

An analysis of English language used in oral and written communication 

as well as interactions among interlocutors in different contexts. 

 

อก 524 ภาษาองักฤษและสงัคม     3(2-2-5)  

EN 524 English Language and Society 

อภิปรายหลักการสาํคัญในภาษาศาสตร์สงัคม  ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัความ

หลากหลายของภาษา  การเปล่ียนแปลงและความหลายหลายของภาษา  และความสมัพันธร์ะหว่าง

ภาษาองักฤษและสงัคม  รวมทั้งปัจจัยทางสงัคมที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษาองักฤษ 

A discussion of key principles of sociolinguistics; theories relating to the 

heterogeneity of language; language variation and changes; interrelation between English 

language and society; and social factors involved in English language use. 

 

อก 525  การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร                                 3(2-2-5) 

EN 525  Language Communication 

วิพากษ์ทฤษฎวัีจนปฏบิตัิศาสตร์  กฎเกณฑส์าํคัญที่กาํหนดแนวทางการ

เลือกใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร   การตีความและการวิเคราะห์ปริเฉทในหลายรปูแบบ 

Criticisms of theories of pragmatics, linguistic rules influencing language 

choices in communication, and interpretations and analyses of various types of discourses. 
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อก 603 การศึกษาอสิระ                                                           3(1-4-4) 

EN 603 Independent Study 

การค้นคว้าหัวข้อที่นิสติแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ  ที่เกี่ยวกบัภาษาองักฤษ  

วรรณคดีที่เป็นภาษาองักฤษ และการสอนภาษาองักฤษ  และนาํเสนอในรปูแบบบทความวิจัย 

Research on a topic of special interest to the individual student related to 

English language, literature written in English and English teaching and present it in the form of 

research paper.  

 

อก 531  ทฤษฎวีรรณกรรมวิจารณ ์       3(2-2-5) 

EN 531 Literary Theory Criticism 

อภิปรายทฤษฎวีรรณกรรมวิจารณต์ามแนวคิดต่างๆ และนาํทฤษฏมีา

ประยุกต์ใช้ในการวิจารณว์รรณกรรม 

A discussion of literary works and literary theories and apply those 

literary theories to the literary works. 

 

อก 532 วรรณกรรม  วัฒนธรรม  และสื่อ      3(2-2-5) 

EN 532 Literature, Culture, and Media 

วิเคราะห์วรรณกรรมและวรรณกรรมที่เกี่ยวกบัวัฒนธรรมที่เลือกมาจาก

วรรณกรรมที่นาํเสนอในรปูแบบดั้งเดิมจนถงึที่นาํเสนอด้วยสื่อสมัยปัจจุบันจากมุมมองที่หลายหลาย  

รวมถงึอภิปรายวิธกีารที่เทคโนโลยีสมัยใหม่มีผลกระทบต่อวิธกีารอ่าน  การศึกษาค้นคว้า  และการ

เข้าใจวรรณกรรม 

An analysis of literary and cultural texts selected from traditional 

literature to contemporary media from a variety of perspectives and the affect of modern 

technologies on the way people read, study, and understand literature 

 

อก 533  สมัมนาเร่ืองสั้น        3(2-2-5) 

EN 533  Seminar in Short Stories 

วิเคราะห์แนวความคดิ  การใช้ภาษา  และแนวการเขยีนของนักเขยีนในเร่ือง

สั้นดีเด่น  ตลอดจนการเสนอรปูแบบของปัญหาที่แตกต่างไปจากงานเขยีนประเภทอื่น 

An analysis of themes, language use, and writing styles of major short 

stories   including the representation of problems different from other genres. 

 

อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั                              3(2-2-5) 

EN 634 Seminar in English and American Literature 

อภิปรายบทประพันธภ์าษาองักฤษของกวีชาวองักฤษและอเมริกนัในยุคต่างๆ  

และวิเคราะห์แนวคดิและแนวการเขยีนที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละยุค     
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A discussion of both English and American literature in different periods 

and an analysis of the main themes and writing style of each period.  

 

อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี                                              3(2-2-5) 

EN 635 Selected Topics in Literature 

การนาํเสนอและอภิปรายหัวข้อที่เลือกในวรรณกรรมที่ประพันธเ์ป็น

ภาษาองักฤษและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

A presentation and discussion of selected topics in literature written in 

English and related research. 

 

อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ            3(2-2-5) 

EN 541 Methodology in Teaching English as a Foreign Language                                           

สาํรวจแนวโน้มและความเช่ือของระเบียบวิธกีารสอนภาษาองักฤษ  และทฤษฎี

การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น  โดยเน้นการวิเคราะห์และอภปิรายการนาํมาปรับใช้กบั

ห้องเรียนภาษาองักฤษ 

A survey of trends and beliefs in English language teaching as well as 

theories of English language teaching to speakers of other languages, focusing on analysis and 

discussion for implementation in English classroom   

 

อก 542  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา                 3(2-2-5)  

EN 542 Assessment and Evaluation in Language Teaching                                   

การประยุกต์ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติเกี่ยวกบัแบบทดสอบมาตรฐาน  เคร่ืองมือ

วัดผลทกัษะภาษา  การประเมินผลตามสภาพจริง  รวมทั้งฝึกสร้างเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่มี

ประสทิธภิาพ 

An application of theories and practice of standardized language tests, 

assessment instruments for different language skill areas, an authentic assessment as well as 

practice to construct effective assessment tools.  

 

อก 543  การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย                               3(2-2-5) 

EN 543 Teaching English to Students of Different Age Groups 

วิเคราะห์และอภิปรายแนวการสอนภาษาที่สอง  รวมทั้งทฤษฎแีละการปฏบิัตทิี่

สอดคล้องกบัวัยของผู้เรียน  

An analysis and discussion of approaches to second language teaching as 

well as theories and practice for teaching students of different age groups. 
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อก 544  สมัมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ               3(2-2-5)  

EN 544  Seminar in Innovative English Teaching and Learning Materials  

อภิปรายการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   

ที่ใช้ในแต่ละระดับช้ันเรียนและสอดคล้องกบัรปูแบบหลักสตูรและบริบทของการเรียนการสอน 

A discussion of designing and developing innovative English teaching and 

learning materials used in different classroom settings relevant to curriculum models and 

teaching and learning contexts. 

 

 อก 645 สมัมนาการพัฒนาวิชาชีพสาํหรับครสูอนภาษา                      3(2-2-5) 

 EN 645 Seminar in Professional Development  for Language Teacher                                      

อภิปรายลักษณะของครมืูออาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ วิธสีงัเกตการณส์อน และ

การรายงานภาคสนาม วิจัยเชิงปฏบิัติการ การสะท้อนคดิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นาํ การสร้าง

เครือข่ายและองค์กรทางวิชาชีพ  

A discussion of professionalism, professional development, classroom 

observation and field-study report, action research, reflection, life-long learning, leadership, 

and networking of professional organizations. 

                                                                

อก 551 ภาษาองักฤษในธุรกจินานาชาต ิ                                       3(2-2-5) 

EN 551 English in International Business     

วิเคราะห์รปูแบบการพดูและการเขยีนภาษาองักฤษ ที่ใช้ในธุรกรรมที่

หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกองค์กรธุรกจิระดับนานาชาติ   

An analysis of spoken and written English language forms drawn from 

various business activities of an organization including those used inside and outside of an  

international business organization  

 

อก 552  การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิขั้นสงู                                3(2-2-5)  

EN 552  Advanced Business Reading and Writing  

การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณป์ระเดน็ทางธุรกจิในปัจจุบนั  สาํรวจรปูแบบการ

เขยีนทางธุรกจิ และฝึกเขยีนเชิงธุรกจิขั้นสงู  

An analytical and critical reading of current business, a survey of business 

writing styles and practice of advanced business writing  
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อก 553 การสื่อสารทางธุรกจิข้ามวัฒนธรรม                                   3(2-2-5) 

EN 553 Intercultural Business Communication   

อภิปรายเกี่ยวกบัอทิธพิลของวัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสารด้านการเขยีนและ

การพูดในบริบททางธุรกจิในระดบัสากล รวมทั้งศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานที่

ทาํงาน 

A Discussion of how culture influences communication, both written and 

spoken, in international business contexts, and the intercultural dynamics of diversity in the workplace 

 

อก 654 สมัมนาภาษาองักฤษเพ่ือการตลาดและการโฆษณา                   3(2-2-5) 

EN 654 Seminar in English in Marketing and Advertising 

อภิปรายและวิเคราะห์รปูแบบภาษาองักฤษที่ใช้ในการตลาดและโฆษณาในเชิง

พาณชิย์และอื่นๆ  การอภิปราย เกี่ยวกบัการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ  

A discussion and analysis of various English language styles used for 

marketing in commercial and non-commercial advertising including discussion on advertising in 

print and non-print media 

 

         อก 655 สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่      3(2-2-5) 

       EN 655 English Communication in the New Media Era 

การวิเคราะห์และอภิปรายบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารโดยใช้

ภาษาองักฤษ  และการประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ทางธุรกจิ  

An analysis and discussion of the roles of modern technology in English 

communication and its applications for business use 

 

สพท 681  สารนิพนธ ์      (6 หน่วยกติ) 

GRI 681  Master’s Project 

 

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท    (12 หน่วยกติ) 

GRT 691  Master’s Thesis 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตวับตัรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

 รายช่ือ  ตาํแหน่งทางวิชาการ  เลขประจาํตัวประชาชน  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจาํ

หลักสตูร  และอาจารย์พิเศษแสดงในหัวข้อย่อย  สาํหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์ประจาํหลักสตูรที่

เกี่ยวข้อง  กบัรายละเอยีดวุฒิการศึกษาและสถาบันที่สาํเรจ็การศึกษาทุกระดับปริญญา  แสดงดัง

ภาคผนวก ก 

 3.2.1  อาจาย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดับ

ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่จบการศึกษา เลข

ประจาํตัว

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ ์   

ย้ิมวิลัย 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 

กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 

M.A. (English), 2543 

Ph.D (English), 2545 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Delaware, USA 

University of Delaware, USA 

 

2 ผศ. ดร. สายวรณุ   

จาํปาวัลย์ 

ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2525 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

Ed.D (Curriculum and INS), 2544 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Illinois State University, USA 

 

 

3 ดร. นราธปิ ธรรมวงศา ศศ.บ (ภาษาองักฤษธรุกจิ), 2543 

ศศ.ม (ภาษาและการสื่อสาร), 2548 

ปร.ด (ภาษาและการสื่อสาร), 2558 

 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
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  3.2.2 อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 

 

ลาํดับ

ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่จบการศึกษา เลข

ประจาํตัว

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ ์   

ย้ิมวิลัย 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 

กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 

M.A. (English), 2543 

Ph.D (English), 2545 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Delaware, USA 

University of Delaware, USA 

 

 

2 ผศ. ดร. สายวรณุ   

จาํปาวัลย์ 

ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2525 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

Ed.D (Curriculum and INS), 2544 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Illinois State University, USA 

 

 

3 ดร. นราธปิ ธรรมวงศา ศศ.บ (ภาษาองักฤษธรุกจิ), 2543 

ศศ.ม (ภาษาและการสื่อสาร), 2548 

ปร.ด (ภาษาและการสื่อสาร), 2558 

 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

 

4 ดร.วรรธนะ  สขุศิริปกรณชั์ย LL.B. (Laws),  2550 

LL.M. (Laws), 2552 

ศศ.ด. (การสอนภาษาองักฤษ), 2557 

 

University of Canberra, Australia 

University of Canberra,  Australia 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

 

 

5 ผศ. ดร. พณติา  

กุลสริิสวัสดิ์ 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2541 

M.A. (Instruction & Learning), 

2545 

Ph.D  (TESOL), 2551 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

University of Pittsburg, USA 

 

University of Manchester, USA 

 

 

6 ผศ.ดร. อญัชลี   

จันทร์เสม 

กศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2530 

M.Ed. (TESOL), 2540  

 

Ed.D (Curriculum  & Instruction), 

2551 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

University of South Australia, 

Australia  

Illinois State University, USA 

 

 

 

7 ผศ. ดร.อมุาพร  

คาดการณไ์กล 

ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2526 

กศ.ม (การสอนภาษาองักฤษ), 2531 

M.A. (Teaching English for 

International Communication), 2542 

Ph.D Linguistics Science  

(Intercultural Communication), 2547   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Central Lancashire, UK 

 

 

University of Reading, UK 

 

 

8 ผศ. ดร. อสุาห์ภรณ ์  

สขุารมณ ์

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545 

M.Ed (Applied Linguistics), 2547 

Ph.D (Applied Linguistics ), 2554 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Griffith University,  Australia 

 

Griffith University,  Australia 

 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ   หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  หน้า 25 

 

4.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา) 

 ไม่มีการฝึกงานภาคสนามหรือสหกจิศึกษาในหลักสตูร 

 

5.  ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั  

การทาํงานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา นิสติต้องเลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวกบัประเดน็

ปัญหาทางภาษา วรรณคดีตะวันตก การสอนภาษาองักฤษ  และภาษาองักฤษธุรกจิ  โดยเขยีนเป็น

ภาษาองักฤษ  โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ ตามที่กาํหนดในหลักสตูร  

และใช้เกณฑก์ารวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

5.1  คําอธิบายโดยย่อ   

สารนิพนธ ์       

     Master’s Project 

การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงที่เกี่ยวกบัภาษาองักฤษ   และนาํเสนอผลการ  

ศึกษาค้นคว้าในรปูแบบงานวิจัยเป็นภาษาองักฤษ 

A research of an issue of interest concerning English and present it in the form  

of research paper in English 

     

ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท           

     Master’s Thesis 

    การวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงที่เกี่ยวกบัภาษาองักฤษ  ซ่ึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในสาขาวิชา 

    A research of an issue in English language which acquire new knowledge in the 

field 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

      นิสติมีความรู้และเข้าใจในหัวข้อเร่ืองที่ศึกษา  สามารถค้นคว้าทฤษฎ ี รวบรวมข้อมูล  

นาํมาประมวลผลและวิเคราะห์เชิงวิชาการ  เพ่ือนาํมาสงัเคราะห์หาข้อสรปุ  และอภปิรายผล  อย่าง

ลึกซ้ึง  

5.3 ช่วงเวลา 

      เป็นไปตามข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา  ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การ

ดาํเนินงาน  และโครงสร้างหลักสตูร 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 

      ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ  สารนิพนธ ์ 6  หน่วยกติ 
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5.5 การเตรียมการ 

 1. จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบที่มีความเช่ียวชาญในหัวข้อที่นิสติเลือกศกึษาเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นรายบุคคล  

 2. มีการกาํหนดช่ัวโมงการให้คาํปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน  มีการจัดทาํ

บันทกึการให้คาํปรึกษา 

 3. ให้ข้อมูลข่าวสาร  และตวัอย่างในการเขยีนปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์

5.6 กระบวนการประเมินผล 

      มีการประเมินผลปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

พฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  

 2.1  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม  มี

จิตสาํนึกที่ดีและศรัทธาในความ

ด ี

2. มีวินัย  ซ่ือสตัย์  และปฏบิัติ

ตามกฏระเบียบของสงัคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สอนคุณธรรม จริยธรรม 

สอดแทรกในบทเรียนทุกวิชา 

2. สอนโดยใช้กรณศีึกษา และ

อภิปรายร่วมกนัเกี่ยวกบั

เหตุการณ/์ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 

อยู่ในความสนใจของผู้เรียน 

3.  การแสดงออกอนัเป็น

แบบอย่างที่ดขีองผู้สอน 

4. สร้างวัฒนธรรมการศึกษา 

เพ่ือนาํไปสู่การปฏบิัติงานใน

วิชาชีพอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น วัฒนธรรมการ

เข้าเรียน การเตรียมการเพ่ือการ 

1. สงัเกตพฤติกรรมการโต้ตอบ

และการแลกเปล่ียนในห้องเรียน 

หรือเม่ือไปศึกษาดูงาน 

2. ประเมินจากความรับผดิชอบ

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ

การมีส่วนร่วมของนิสติในการ

ทาํงานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที้ส่อดคลอ้ง) 

1. มีทกัษะสื่อสาร  ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร  

มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษ 

ในการสื่อสารทั้งสี่ทกัษะ  และการเขยีน 

งานทางวิชาการโดยใช้ภาษาองักฤษที่ 

มาตรฐานสากลยอมรับ 

 

ด้านทกัษะพิสยั 

ข้อ 6.1 มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษใน

การสื่อสารทั้งสี่ทกัษะ  ได้แก่การฟัง  การพูด  การ

อ่าน  และการเขยีน 

ข้อ 6.2 มีความเช่ียวชาญในการเขยีนงานทางวิชาการ

โดยใช้ภาษาองักฤษที่มาตรฐานสากลยอมรับ 
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 เรียน การร่วมมือกนัทาํงานกลุ่ม 

การให้เกยีรตผู้ิอื่น การรักษา

เวลา โดยเน้นให้มีการเรียนรู้

ผลกระทบของสิ่งที่ตนทาํที่มีต่อ

ผู้อื่น ทั้งในด้านการเรียนและใน

การปฏบิัติงาน ผ่านการเรียนใน

รายวิชาการทาํงานกลุ่ม 

การศึกษาดูงาน หรือการจัดงาน

สานสมัพันธร์ะหว่างนักศึกษา 

บัณฑติและคณาจารย์ 

 

 

 2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้และความเข้าใจ

อย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกบัหลักการและ

ทฤษฎทีี่สาํคญัในเน้ือหา

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

2. สามารถใช้หลักการและ

ทฤษฎใีนเน้ือหาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

 

1.ใช้การเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้เรียน และระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน 

2.ใช้เทคนิคการเรียนการสอน

แบบผสมผสานเทคนิคการเรียน

การสอนแบบต่างๆ เข้าด้วยกนั

ตามสถานการณแ์ละความ

จาํเป็นในแต่ละรายวิชา 

3. มอบหัวข้อเร่ืองให้ค้นคว้า

และการรายงานทั้งเดี่ยวและ

กลุ่ม 

4. ฝึกปฏบิัติจริง  

5. อภิปราย 

6. การศึกษานอกสถานที่และ

การรายงาน 

 

1. ประเมินจากผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏบิตัิของ

นักศึกษา เช่น การทดสอบย่อย 

การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค หรือประเมินจาก

รายงาน และการนาํเสนอรายงาน  

2. ประเมินจากผลการสอบ

ประมวลผลความรู้ การสอบ

หัวข้อปริญญานิพนธ ์การสอบ

ความก้าวหน้า การสอบปริญญา

นิพนธ ์และการตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการและวิชาชีพ           
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 2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

เหมาะสม 

2. ริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนา

ความคดิใหม่ ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม 

 

 

 

1. เน้นการสอนให้นิสติรู้จัก

บูรณาการและการประยุกต์ใช้

ทฤษฎคีวามรู้ ต่างๆ   การทาํ

รายงาน งานที่มอบหมายในวิชา

ต่างๆ  การอภิปรายกลุ่ม  

การศึกษาจากปัญหา หรือ

กรณศีึกษา 

2. เน้นการสอนให้รู้จักสงัเกต 

และจับประเดน็ที่มาและ

ความสาํคัญของปัญหาต่างๆ ใน

งาน และวิชาชีพที่ตนรับผดิชอบ 

เพ่ือนาํมากาํหนดวัตถุประสงค์

ในการแก้ปัญหาน้ันๆ อย่างมี

บูรณาการ ผ่านการทาํข้อเสนอ

โครงการปริญญานิพนธ ์และ

วิชาที่เกี่ยวข้องกบัระเบียบวิธี

วิจัย 

3. เน้นให้เหน็ความสาํคัญและ

รู้จักเกบ็ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์

และตดัสนิใจแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผลและอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความเป็นจริง ผ่านการศึกษาและ

การทาํรายงาน การทาํปริญญา

นิพนธแ์ละวิชาที่เกี่ยวข้องกบั

ระเบียบวิธวิีจยั 

 

1. ประเมินผลจากผลงานที่

มอบหมายให้ทาํ 

2. ประเมินผลจากการสอบ

ข้อเขยีน 

3. ประเมินผลจากการเขยีน

รายงาน 

4. ประเมินผลจากการนาํเสนอ

รายงานในรปูแบบต่างๆ 

5. ประเมินผลจากการสอบปาก

เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ ์การ

สอบหัวข้อ และการรายงาน

ความก้าวหน้า 
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2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. เข้าใจบทบาทของตนเองและ

สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

2. เข้าใจในความแตกต่างและ

สามารถปรับตวัให้เข้ากบัองค์กร  

3. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 

และสงัคมส่วนรวม 

 

1. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย 

2. การสอนโดยใช้ตัวอย่าง 

กรณศีึกษา หรืองานที่

มอบหมาย ที่สนับสนุนด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

3. ใช้การเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้เรียน และระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน 

 

1. ประเมินผลจากผลงานที่

มอบหมายให้ทาํ 

2. ประเมินผลจากการสอบ

ข้อเขยีน 

3. ประเมินผลจากการเขยีน

รายงาน 

4. ประเมินผลจากการนาํเสนอ

รายงานในรปูแบบต่างๆ 

5. ประเมินผลจากการสอบปาก

เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ ์การ

สอบหัวข้อ และการรายงาน

ความก้าวหน้า 

 

 

 2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีความสามารถทาง

คณติศาสตร์  สถติิและนาํมาใช้

ในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้

ใหม่ 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า

และนาํมาใช้ในการทาํงานวิจัย

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

1. สอดแทรกการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทาํกลุ่มอเีมล์และกระดาน

สนทนาของนิสติ เพ่ือการ

สื่อสาร การส่งรายงาน และ

ประสานงานระหว่างคณาจารย์

และนิสติ  และระหว่างนิสติและ

นิสติ 

3. บูรณาการการใช้ 

1. ประเมินผลจากการใช้งาน

กลุ่มอเีมล์และกระดานสนทนา

เพ่ือการประสานงานระหว่าง

อาจารย์และนิสติ 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทางการปฏบิตัิในวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

 คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และ

ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุก

รายวิชาที่สามารถทาํได้ 

 

          

        2.6  ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีความเช่ียวชาญในการใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารทั้งสี่

ทกัษะ  ได้แก่การฟัง  การพดู  

การอ่าน  และการเขยีน 

2. มีความเช่ียวชาญในการเขยีน

งานทางวิชาการโดยใช้

ภาษาองักฤษที่มาตรฐานสากล

ยอมรับ 

 

1. เน้นการสอนให้นิสติได้ใช้

ภาษาองักฤษทั้งสี่ทกัษะ 

2. การอภิปราย  การนาํเสนอ

ผลงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

3. มอบหมายงานให้เขยีน

รายงาน  รายงานการวิจัย 

 

1. ประเมินผลจากผลงานที่

มอบหมายให้ทาํ 

2. ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั (Peer 

Evaluation) 

3. ประเมินผลจากการสอบ

ข้อเขยีน 

4. ประเมินผลจากการเขยีน

รายงาน 

5. ประเมินผลจากการนาํเสนอ

รายงานในรปูแบบต่างๆ 

6. ประเมินผลจากการสอบปาก

เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ ์การ

สอบหัวข้อ และการสอบประมวล

ความรู้ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาํนึกที่ดแีละศรัทธาในความด ี

1.2 ความรับผดิชอบ  และซ่ือสตัย์  ต่อตนเองและสงัคม  

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกบัหลักการและ

ทฤษฎทีี่สาคญัในเน้ือหาสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
2.2 สามารถใช้หลักการและทฤษฎใีนเน้ือหาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิชาชีพ

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถคดิวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

เหมาะสม 

3.2  ริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 เข้าใจบทบาทของตนเองและสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่น

ได้ 

4.2 เข้าใจในความแตกต่างและสามารถปรับตัวให้เข้ากบั

องค์กร  

4.3 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสงัคมส่วนรวม 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มีความสามารถทางคณติศาสตร์  สถติิและนาํมาใช้ในการ

วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3 มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การศึกษาค้นคว้าและนาํมาใช้ในการทาํงานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

6. ด้านทกัษะพิสยั/สมรรถนะของ

หลักสตูร 

 

6.1 มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารทั้งสี่

ทกัษะ  ได้แก่การฟัง  การพดู  การอ่าน  และการเขยีน 

6.2 มีความเช่ียวชาญในการเขยีนงานทางวิชาการโดยใช้

ภาษาองักฤษที่มาตรฐานสากลยอมรับ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)   

ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมาย ดงันี้ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผดิชอบรอง  

   รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมั 

พนัธ ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

ทกัษะการคิดวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดา้นที่ 6 

ดา้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของ

หลกัสูตร 

1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

อก 501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ               

อก 511 สมัมนาการเขียนขั้นสงู               

อก 512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล               

อก 521 ภาษาศาสตร์สาํหรับผู้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ               

อก 522 ภาษาองักฤษและความคิด               

อก 523 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ               

อก 524 ภาษาองักฤษและสงัคม               

อก 525 การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร               

อก 531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์               

อก 532 วรรณกรรม  วัฒนธรรม  และสื่อ               

อก 533 สมัมนาเรื่องสั้น               

อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษา องักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ               
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   รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมั 

พนัธ ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

ทกัษะการคิดวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดา้นที่ 6 

ดา้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของ

หลกัสูตร 

1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

อก 542 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา               

อก 543 การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย               

อก 544 สมัมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ                              

อก 551 ภาษาองักฤษในธุรกจินานาชาติ                           

อก 552 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิขั้นสงู                 

อก 553 การสื่อสารทางธุรกจิข้ามวัฒนธรรม               

อก 602 การเขียนงานวิจัย               

อก 603 การศึกษาอสิระ               

อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั               

อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี               

อก 645 สมัมนาการพัฒนาวิชาชีพสาํหรับสาํหรับครูสอนภาษา                            

อก 654 สมัมนาภาษาองักฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา               

อก 655 สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่               

สพท 681 สารนิพนธ ์               

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท               
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)   

       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เพ่ือพิจารณาวิธกีารประเมินผลใน มคอ. 3  

2.2 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 

2.3 ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน  มีการประชุมเพ่ือตัดสนิผลร่วมกนั   

2.3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เพ่ือพิจารณาการประเมินผลทุกรายวิชา 

 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามการวัดผลและสาํเรจ็การศึกษา ในข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

สาํหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 

          นิสติที่จะสาํเรจ็การศึกษาได้สาํหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัตดิังน้ี 

1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํหนดในหลักสตูร 

2. ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า  3.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า) 

3. เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอดุมศกึษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

4. ผลงานวิทยานิพนธ ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ ์ต้องได้รับการตพิีมพ์ หรืออย่างน้อย 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ

อดุมศึกษา  เร่ืองหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ

นาํเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาํเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ใน

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5. เกณฑ ์อื่นๆ  

  5.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา 

 5.2 ส่งวิทยานิพนธต์ามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
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  สาํหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ข 

  นิสติที่จะสาํเรจ็การศึกษาได้สาํหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ข ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 

1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํหนดในหลักสตูร 

2. ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า) 

3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขยีนและ/หรือ

ปากเปล่า ในสาขาวิชาน้ัน 

4. เสนอรายงานการค้นคว้าอสิระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอดุมศกึษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอสิระ

หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอสิระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สบืค้นได้ 

5. เกณฑ ์อื่นๆ  

  5.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา  

 5.2 ส่งวิทยานิพนธต์ามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 จัดอบรมอาจารย์ใหม่   ซ่ึงอาจจดัขึ้นในระดบัมหาวิทยาลัย หรือคณะ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณก์ารสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ ์

1.3 จัดระบบแนะนาํ / ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ ทั้งด้านการสอน    

และ การวิจัย 

1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เร่ือง บทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบ รายละเอยีด 

หลักสตูร และการจัดทาํเค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

                    2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเกี่ยวกบัรปูแบบการจัดการเรียนการสอน วิธกีารสอน กล

ยุทธใ์นการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

                    2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนเข้าร่วมสมัมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือ

แลกเปล่ียนทศันะความคดิเหน็กบัผู้สอนอื่นหรือผู้ชาํนาญการ 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ  

                    2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทาํงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกบัหลักสตูรที่

ภาควิชาเปิดสอน 

                    2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อ 

                    2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลักสตูร ปรับปรงุรายวิชา หรือพัฒนาหลักสตูร

ใหม่ 

                    2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งกบัหน่วยงาน

ภายใน และหน่วยงานภายนอก 

                    2.2.5 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซ้ือตาํราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน รวมทั้งอาํนวยความสะดวกในด้านการจดัหาอปุกรณท์ี่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนให้เพียงพอ 

                      2.2.6 จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสมัมนาทางวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การกํากบัมาตรฐาน 

 ทางหลักสตูรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยดาํเนินการในรปูคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร โดยประชุมคณาจารย์บัณฑติเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ซ่ึงมีหน้าที่ในการ
กาํกบั และการบริหารงานของหลักสตูร มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ เดอืนละ 1 คร้ัง อาทิ

เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ประจาํ การรับอาจารย์ใหม่ การรับนิสติใหม่ การปรับปรงุหลักสตูร การดูแล
กาํกบัการทาํปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์การทวนผลการเรียนรู้ นอกจากน้ียังพิจารณาปัญหาต่างๆ และ
ทางหลักสตูรกจ็ะดาํเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เม่ือสิ้นปีการศกึษา ทาง
หลักสตูรฯมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสตูร เพ่ือนาํผลมาปรับปรงุในปีการศึกษา
ต่อไป 
   นอกจากน้ีเม่ือสิ้นปีการศกึษา  หลักสตูรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือ

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานหลักสตูรภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และนาํข้อมูลน้ีมาใช้เพ่ือการปรับปรงุการ

บริหารงานหลักสตูร และจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลักสตูรเสนอต่อคณบดคีณะมนุษยศาสตร์ 

 

2. บณัฑิต 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ มุ่งเน้นที่ผลิตบัณฑติที่ครอบคลุมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  
3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทกัษะพิสยั/สมรรถนะของหลักสตูร 

โดยมีการกาํกบัตดิตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

แต่ละรายวิชารับผดิชอบมีการจัดกจิกรรมเพ่ือเสริมทกัษะด้านความรู้และปัญญา  เช่นการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพนิสติระดบับณัฑติศึกษา  ส่งเสริมให้นิสติได้มีโอกาสอยู่กบัครอบครัวของเจ้าของภาษา  

เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา   เพ่ือเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก นอกจากน้ีเพ่ือให้นิสติมี

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและการใช้ภาษาองักฤษ จึงส่งเสริมให้นิสติเป็นพิธกีรในการประชุม

ระดับนานาชาติต่างๆ   ทุกปีการศึกษา  หลักสตูรมีการสาํรวจคุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ  ซ่ึงผลการประเมินในปีที่ผ่านๆมา  

บัณฑติร้อยละ 100 ของหลักสตูรได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณภาพของ

บัณฑติในหลักสตูรอยู่ในระดับดีมาก  เม่ือได้ผลการประเมิน  ทางหลักสตูรมีการนาํผลการประเมินมา

วิเคราะห์เพ่ือดาํเนินการปรับปรงุต่อไป 

ทางหลักสตูรส่งเสริมให้นิสติทุกคนมีการตีพิมพ์ผลงานในระดบันานาชาติ  ทั้งนิสติที่เขยีน

ปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์  โดยมีการหาแหล่งตีพิมพ์และประชาสมัพันธใ์ห้นิสติทราบ   และมีการ

จัดสรรทุนสนับสนุนเพ่ือให้นิสติได้ตีพิมพ์  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาทุกคน

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน proceedings ของการประชุมสมัมนาทางวิชาการระดบันานาชาต ิ
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3. นสิิต 

  หลักสตูรฯ มีการดาํเนินงานการรับนิสติอย่างเป็นระบบ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มี

ระบบดาํเนินการดังต่อไปน้ี  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการรับสมัคร  เช่น

จาํนวนอาจารย์ผู้สอน  จาํนวนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  งบประมาณ  จาํนวนนิสิตตกค้าง เพ่ือ

พิจารณาจาํนวนนิสติที่จะรับ   และพิจารณาปัญหาการรับสมัครของปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนปรับปรุงการ

รับสมัครนิสิตในปีปัจจุบัน ในการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร   การออกข้อสอบ  พิจารณาใบสมัครของผู้สมัคร  ในการสอบข้อเขียน  มีการตั้ง

เกณฑ์อย่างชัดเจน  และพิจารณาผลคะแนนสอบข้อเขียนอย่างละเอียดว่าต้องทาํข้อสอบได้เกิน 50% 

และต้องผ่านทุกส่วน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัยพิจารณา นอกจากน้ีเม่ือมีการ

สอบสมัภาษณ ์ คณะกรรมสอบสมัภาษณ์นาํผลการสอบสมัภาษณ์เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  มีการพิจารณาคะแนนสอบสัมภาษณ์ร่วมกัน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณา  หลังจากรับนิสิตเข้ามาในหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม  

พิจารณาถึงปัญหาการเรียนของนิสติใหม่  เช่นผลการเรียน   เพ่ือนาํมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับ

สมัครในปีการศึกษาต่อไป   

หลักสตูรฯ มีการเตรียมความพร้อมให้นิสติก่อนเข้าศึกษา โดยมีการดาํเนินการดังน้ี 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ประชุมเพ่ือวางแผนปรึกษาหารือเกี่ยวกบัปัญหาของนิสติแรกเข้า และ

วางแผนเพ่ือแก้ปัญหา โดยพิจารณาว่านิสติควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านใด  และพิจารณาบุคคล

เป็นผู้ดาํเนินการ ในขั้นดาํเนินการ หลักสตูรได้จดักจิกรรมเตรียมความพร้อมโดยเชิญวิทยากรมา

บรรยายและอบรมเชิงปฏบิัติการ   และตดิต่อห้องสมุดเพ่ืออบรมเกี่ยวกบัทกัษะการสบืค้นข้อมูล  เพ่ือ

แก้ปัญหาการปรับตัวของนิสติ หลักสตูรมีการจัดกจิกรรมดังน้ี ประธานหลักสตูรบรรยายเกี่ยวกบักฏ

ระเบียบที่สาคญัที่นิสติควรรู้ การเสวนาของนิสติที่จบการศึกษา และเชิญนิสติรุ่นพ่ีและผู้ที่จบการศึกษา

แล้วมาพูดคุยกบันิสติใหม่ เพ่ือให้คาํแนะนาํเกี่ยวกบัการปรับตัวในการเรียนการสอนระดบับัณฑติศึกษา 

เม่ือจัดกจิกรรมแล้วมีการประเมินผลการดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินงานประชุมเพ่ือสรปุผลงาน 

ปัญหาต่างๆ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาปรับปรงุต่อไป 

  ทางหลักสตูรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ  อาจารย์ที่ปรึกษามีการนัดพบ

นิสติภาคเรียนละ 2 คร้ัง  เพ่ือให้คาํแนะนาํในการลงทะเบียน  และให้คาํปรึกษาเกี่ยวกบัปัญหาการเรียน  

มีปัญหานาํเร่ืองเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ในการกาํกบัการทาํปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ ทาง

หลักสตูรฯ กาํหนดให้นิสติย่ืนเร่ืองเพ่ือเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรพิจารณาหัวข้อ  และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ และกรรมการสอบเค้า

โครงปริญญานิพนธ ์ หลังจากน้ันนิสติพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือปรึกษาการทาํวิจัย  เม่ือพร้อมให้

ย่ืนเร่ืองผ่านเลขานุการหลักสตูรเพ่ือตรวจสอบเอกสารและออกหนังสอืเชิญสอบ 

  ทางหลักสูตรมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน

ศตวรรษที่ 21  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาวางแผน  โดยพิจารณา

ปัญหาของนิสิต  เพ่ือวางแผนในการพิจารณาการจัดกิจกรรมของหลักสูตรเพ่ือพัฒนานิสิต ในระหว่าง
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การดาํเนินกจิกรรม  ทางหลักสตูรฯมีการประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกบัปัญหาในระหว่างดาํเนินการ  

มีการนาํผลการประเมินโครงการของนิสติมาพิจารณา   

   ในด้านอตัราการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสติในหลักสตูรมีแนวโน้มดีขึ้น  ในปีการศึกษา 

2557 และ ปีการศึกษา 2558 อตัราการคงอยู่ของนิสติคือ ร้อยละ 100  ส่วนเร่ืองการจบการศกึษาของ

นิสติ  ทางหลักสตูรมีนโยบายเชิงรกุเพ่ือให้นิสติจบการศึกษาตามกาํหนดเวลา 

  หลักสตูรมีระบบที่เปิดโอกาสให้นิสติอทุธรณใ์นเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกบัวิชาการได้

หลายช่องทาง  เช่น ไลน์  Facebook และแบบฟอร์มการร้องเรียน  ทางหลักสตูรมีการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสติ  เช่นนิสติมีปัญหาเกี่ยวกบัสถานที่น่ังทาํงาน ห้องเรียนขนาดเลก็  คบัแคบ และมี

ปัญหาเกี่ยวกบัอปุกรณก์ารเรียนการสอน  หลักสตูรฯ ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบในการจัด

ห้องเรียนเพ่ือขอห้องเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น  เม่ือสิ้นปีการศึกษา ทางหลักสตูรได้มีการสาํรวจความพึง

พอใจของนิสติที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนโดยมีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเร่ือง

ร้องเรียน 

 

4. อาจารย ์

   หลักสตูรฯ  มีการประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาอตัรากาํลัง และพยายามหาอตัราทดแทนผู้ที่

เกษียณอายุ  มีการดาํเนินการประกาศรับสมัครอาจารยใ์หม่  และสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโทไปเรียนต่อในระดบัปริญญาเอก  และกลับมาเป็นอาจารย์ประจาํหลักสตูร  นอกจากน้ี

ยังมีการสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าไปสงัเกตการสอนอาจารย์ที่กาํลังจะเกษียณอายุเพ่ือให้สามารถสอน

แทนวิชาน้ันต่อไป   หลักสตูรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาการหาอตัราทดแทนนอกจากน้ีทาง

หลักสตูรยังมีการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุเป็นผู้เช่ียวชาญในหลักสตูรอกีด้วย  

 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาํหลักสตูร มีการดาํเนินงานดังน้ี  คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประชุมเพ่ือพิจารณาอาจารย์ใหม่  โดยดูจากคุณวุฒิด้านการศึกษาและสาขาที่เช่ียวชาญ  

นอกจากน้ียังพิจารณาว่าอาจารย์มีผลงานทางวิชาการตามระเบียบข้อบงัคับของบัณฑติวิทยาลัย  และ

ส่งผลให้คณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคุณสมบตัอิาจารย์ประจาํหลักสตูร  บณัฑติ

วิทยาลัยส่งผลให้ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา 

   ในการบริหารอาจารย์ประจาํหลักสตูร  หลักสตูรมีการจัดทาํ work load ของอาจารย์ประจาํ  ซ่ึง

ได้แก่ภาระการสอน  และภาระการควบคุมปริญญานิพนธ ์ เพ่ือให้อาจารย์ประจาํมีภาระงานที่เหมาะสม

หลักสตูรฯ ประสานงานกบัฝ่ายจัดตารางสอนเพ่ือดูแลการจัดคาบสอนของอาจารยป์ระจาํหลักสตูรให้

เหมาะสม  หากเกดิปัญหาจะนาํเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนั   

  หลักสตูรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาํหลักสตูรเพ่ือให้มีความรู้ที่ทนัสมัย  โดย

หลักสตูรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและผลิตผลงาน

วิชาการ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมวางแผนและจัดสรรงบประมาณ  อาจารย์ประจาํ

หลักสตูรย่ืนเร่ืองขอรับทุน  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาคัดเลือกโดยดูจากสาขาขาดแคลน

และจาํนวนคร้ังที่ได้รับการสนับสนุน  นอกจากน้ีหลักสตูรยังสนับสนุนให้อาจารย์ประจาํหลักสตูรมี

ผลงานทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  โดยจัดตารางสอนให้เหมาะสมเพ่ือให้อาจารยส์ามารถ

ดาํเนินการวิจยั   
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5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

  ในการออกแบบหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ได้มีการสาํรวจความ 

คิดเหน็จากผู้ใช้บัณฑติ  มีการสาํรวจความพึงพอใจของนิสติที่มีต่อหลักสตูร   และดาํเนินการปรับปรุง

หลักสตูรเพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

  หลักสตูรจึงมีการออกแบบให้มีวิชาบังคับเพ่ือเตรียมนิสติให้มีความรู้ ในด้านการดาํเนินการวิจัย 

และการเขียนระดับบัณฑิตศึกษา มีหมวดวิชาเลือก 3 หมวดวิชา  นอกจากน้ีในหมวดวิชาเลือก  ทาง

หลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายในแต่ละหมวด  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ

และความสนใจของตนเอง  ทางหลักสตูรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสติเลือกแผนการเรียนได้  ในภาคเรียนที่ 

2  ที่มีทั้งแผน ก  และแผน ข  เพ่ือให้นิสติสามารถเลือกได้เหมาะสมกบัความสามารถ  และอาชีพการ

ทาํงานของตนเอง   

ทางหลักสตูรฯ มีการดาํเนินการปรับปรงุหลักสตูร  เพ่ือให้หลักสตูรฯมีความเหมาะสม  ทนัสมัย  

และสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยมีระบบ ดังน้ี 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการปรับปรงุหลักสตูร  เพ่ือวางแผนและดาํเนินงานการ

ปรับปรงุหลักสตูร 

   2. มีการวิพากษ์หลักสตูร  โดยเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสตูร 

   3. มีการประเมินหลักสตูร  โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คือ ความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย

ที่มีต่อหลักสตูร  ความคดิเหน็จากศิษย์เก่า  และความคดิเหน็จากผู้ใช้บัณฑติ 

   4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  เพ่ือดาํเนินการพิจารณาปรับปรงุ มคอ. 2   

ในด้านการเรียนการสอน  หลักสตูรมีการกาํหนดผู้สอน  โดยสาํรวจความต้องการของนิสติ

เกี่ยวกบัรายวิชาที่นิสติสนใจ  เสนอผลการสาํรวจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เพ่ือ

พิจารณาอาจารย์ผู้สอนโดยดูจากคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ  นอกจากน้ีมีการกาํกบั ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการจัดทาํ มคอ. 3 

ของแต่ละรายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียน โดยพิจารณาว่าสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์  สอดคล้องกบัความ

รับผดิชอบของรายวิชา  และการประเมินผลที่หลากหลาย เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหลักสตูรจัดประชุม

อาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาทวนผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน   หลังจากน้ันส่งเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์เพ่ือพิจารณาทวนผลการเรียนรู้ นอกจากน้ียังมีการกาํกบัติดตามการทาํ 

มคอ. 5  โดยประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา  และร่วมกนัจัดทาํ มคอ. 7 

เพ่ือเสนอคณบดคีณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 

   การประเมินปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ หลักสตูรมีระบบดังน้ี  กรรมการสอบประชุมวาง

แผนการสอบ  นิสตินาํเสนอผลงาน  กรรมการซักถาม  และให้คะแนนตามแบบประเมิน  ประชุมเพ่ือ

ตัดสนิผล  หลังจากน้ันเสนอผลการประเมินที่ประธานหลักสตูร  เพ่ือเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัยต่อไป 

 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

   หลักสตูรฯ ได้มีการสาํรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียน

การสอนจากอาจารย์ประจาํหลักสตูรและนิสติในหลักสตูรโดยใช้แบบประเมินทุกปี  ถ้าพบว่ามีปัญหา
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เกี่ยวกบัสื่อและอปุกรณก์ารสอน  เช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนไม่ทนัสมัย  มีปัญหาเร่ืองการเช่ือมต่อกบั

อนิเตอร์เนต็  ทางหลักสตูรประสานงานและร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์ จัดทาํแผนในการซ้ือและปรับปรงุ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

   นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการเอื้ออาํนวยเกี่ยวกบัการค้นคว้าของนิสติ  ทางหลักสตูรฯ มีการจัดเกบ็

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ และเค้าโครงปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ ของนิสติไว้ที่ห้อง 215  เพ่ือให้

นิสติได้ค้นคว้าได้สะดวก  อกีทั้งยังมีการจัดหนังสอืเกี่ยวกบัภาษาองักฤษและวรรณคดี  ไว้เพ่ือให้นิสติ

สามารถมาค้นคว้าได้ที่ห้อง 213/1 นอกจากน้ีนิสติยังสามารถค้นคว้าหนังสอืจากห้องสมุดกลาง  เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  ทางคณะได้จัดห้อง Self-access  เพ่ือให้นิสติได้ฝึกภาษาและค้นคว้า

ด้วยตนเองอกีด้วย  เม่ือสิ้นปีการศึกษา ทางหลักสตูรมีการสาํรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   เม่ือได้ผลการประเมิน  ทาง

หลักสตูรมีการประชุมร่วมกบัคณะเพ่ือทาํแผนในการจดัซ้ือและแก้ปัญหา 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดชันีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที่ 1 

2560 

ปีที่ 2 

2561 

ปีที่ 3 

2562 

ปีที่ 4 

2563 

ปีที่ 5 

2564 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดาํเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา  

     

(4) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี)  

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่กาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการดาํเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

-     
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ดชันีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที่ 1 

2560 

ปีที่ 2 

2561 

ปีที่ 3 

2562 

ปีที่ 4 

2563 

ปีที่ 5 

2564 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจาํหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ50ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

 

 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรบัปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.  อาจารย์ผู้สอนทาํบนัทกึหลังการสอน (JOURNAL)  เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแขง็

ของการสอนแต่ละคร้ัง  เพ่ือปรับปรงุการสอนคร้ังต่อไป 

2.  นิสติประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนเม่ือจบภาคการศึกษา 

3.  คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสตูรประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็และให้

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนและจากนิสติ 

4.  คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินแก่อาจารย์เพ่ือทาํการปรับปรงุต่อไป 

         1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

1. ผู้รับผดิชอบหลักสตูรเข้าสงัเกตการสอนเพ่ือดูวิธกีารสอน  การจัดกจิกรรม  ตลอดจน

เน้ือหารายวิชาที่สอน  ว่าสอดคล้องกนัหรือไม่ 

2. ประเมินความพึงพอใจของนิสติที่มีต่อวิธกีารเรียนการสอนในรายวชิาน้ันๆ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  จาํนวนนิสติที่สมัครเข้าเรียนในสาขา 

2.2  สมัภาษณนิ์สติที่กาํลังศึกษาอยู่ในหลักสตูรถงึความพึงพอใจและจุดอ่อน  จุดแขง็ของ

รายวิชาในหลักสตูร 

2.3  ประเมินจากแบบสอบถามบัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษาช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  1-5  ปี  

ว่ามีความพึงพอใจต่อหลักสตูรมากน้อยเพียงใด  หรือต้องการปรับปรงุแก้ไขอย่างไร 
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2.4  สมัภาษณห์รือใช้แบบสอบถาม  นายจ้างหรือองค์กรที่รับบัณฑติเข้าไปทาํงานถงึความพึง

พอใจต่อประสทิธภิาพการทาํงาน  และความรู้ของบัณฑติ 

2.5  ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่มีต่อการบริหารหลักสตูร 

 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามการดาํเนินงานของอาจารย์  ผู้สอนประจาํ

หลักสตูร  ถงึประสทิธภิาพของการทาํงานว่าได้ผลหรือไม่ 

3.2  ผลสมัฤทธิ์การศึกษาแต่ละรายวิชาของนิสติในหลักสตูรว่าเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1  คณะกรรมการสรปุปัญหาและข้อเสนอแนะที่อาจารย์ประจาํรายวิชา  และผลการประเมิน

จากนิสติปัจจุบัน บัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษาแล้ว  ตลอดจนความคิดเหน็จากผู้ปกครอง นิสติ/บณัฑติ 

และผู้ใช้บัณฑติ รวมถงึจัดสมัมนาอาจารย์ผู้สอนภายในหลักสตูรเพ่ือดาํเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง  และ

ปรับปรงุหลักสตูรให้ทนัสมัยและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

4.2  อาจารยผู้์สอนประจาํรายวิชา  ทบทวนประเมินผลการสอนของตนเองจาก JOURNAL 

และผลการประเมินของนิสติ  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการเข้าสงัเกตการสอน  เพ่ือปรับปรงุ

และวางแผนการสอนต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ข   สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรงุหลักสตูร  

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง    รายงานการประเมินหลักสตูร  

ภาคผนวก จ    ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ    ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรงุหลักสตูร 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 

สาํเนาคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค   

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

1. ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  ทีมี่ต่อหลกัสูตรฉบบัเดิม  

รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อตันโถ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ  มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ชาตตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กาํแพงแสน 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การดาํเนินการปรับปรงุ เหตุผลในการ

ไม่ปรับปรงุ

แก้ไข 

ปรับปรงุปรัชญาให้กระชับขึ้น ปรับปรงุให้กระชับขึ้นและชัดเจนมากขึ้น 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ควรระบุสาขาวิชา  

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเพ่ิมขึ้น 

 

ได้เปล่ียนแปลงโดยไม่ระบุสาขาวิชาที่จบ  

รายวิชาในหมวดวรรณคดีมีจาํนวนมาก  ควร

พิจารณารวมบางรายวิชาเข้าด้วยกนั 

ได้รวมรายวิชาที่สามารถรวมกนัได้ ซ่ึงได้แก่ 

วรรณกรรมร่วมสมัย  วรรณกรรมชนกลุ่มน้อย  

วรรณกรรมเพ่ือสทิธสิตรี  วรรณกรรมวิเคราะห์เชิง

สงัคม  ภาพยนตร์ศึกษา  สมัมนาวรรณกรรม

สาํหรับเดก็  สมัมนาบทละคร สมัมนาบทร้อย

กรององักฤษและอเมริกนัเข้าด้วยกนั เป็น หัวข้อ

คัดสรรทางวรรณคดี  โดยให้นิสติในแต่ละปีเลือก

หัวข้อที่ตนเองสนใจศึกษา 

 

 

ควรเพ่ิมรายวิชาที่เป็นการศกึษาอสิระ  เพ่ือให้

นิสติได้มีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  

และเป็นโอกาสให้นิสติได้ค้นคว้าในหัวข้อที่

ตนเองจะทาํปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมให้นิสติได้จบการศึกษาตาม

กาํหนดเวลา 

 

ได้เพ่ิมรายวิชา  หัวข้อคดัสรรทางวรรณคดี   

และการศึกษาอสิระ 

 

ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวพันกบัวิชาชีพ  เพ่ือให้

หลักสตูรเป็นที่ต้องการของตลาด  และเป็นการ

เตรียมตัวนิสติให้มีความรู้ที่จะประกอบอาชีพ

ได้หลังจบการศึกษา 

ได้เพ่ิมหมวดวิชาเลือกอกี 2 หมวด คือ  หมวดการ

สอนภาษาองักฤษ  และหมวดภาษาองักฤษธุรกจิ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การดาํเนินการปรับปรงุ เหตุผลในการ

ไม่ปรับปรงุ

แก้ไข 

ควรตัดรายวิชาที่นิสติไม่เคยเลือกเรียน ได้ตัดรายวิชา ศิลปการพูด พ้ืนฐานทฤษฎกีาร

เขยีน  การแปลวรรณกรรมช้ันสงู   ซ่ึงนิสติไม่เคย

เลือกเรียน 
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2. ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  รองศาสตราจารย ์ ดร. ทิพา  เทพอคัรพงศ ์ทีมี่ต่อ

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบบัร่าง) 

 

 

ขอ้ 

 

 

หวัขอ้ 

 

เหมาะสม 

 

ตอ้ง

ปรบัปรุง 

 

ความคิดเห็น 

 

การดําเนนิการ

ปรบัปรุง 

1  ช่ือหลักสตูร     

2 ช่ือปริญญา     

3 ปรัชญาและวัตถุประสงค ์     

4 โครงสร้างหลักสตูร 

- จาํนวนหน่วยกติ 

  - รายวิชา 

     1. วิชาพ้ืนฐาน 

     2. วิชาเลือก 

     3. ปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์   

 

 

 

 

 

 

 

   

5 ความเหมาะสมของรายวิชา

ในแต่ละหมวด 

1. วิชาพ้ืนฐาน 

2. วิชาเลือก 

    2.1 หมวดภาษาและ

วรรณคดี 

    2.2 หมวดวิชาการสอน

ภาษาองักฤษ 

    2.3 หมวดวิชา

ภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ควรแก้ไขคาํบรรยาย

รายวิชาบ้างเลก็น้อย 

ได้ดาํเนินการ

ปรับปรงุตาม

คาํแนะนาํของ

ผู้เช่ียวชาญ 

6 แผนการศึกษา     

7 

 

ความเหมาะสมและความ

ถูกต้องในคาํอธบิาย

รายวิชา 

 

 

 แก้ไขเลก็น้อย ได้ดาํเนินการ

ปรับปรงุตาม

คาํแนะนาํของ

ผู้เช่ียวชาญ 

8 ความสมัพันธร์ะหว่าง

รายวิชาและวัตถุประสงค ์ 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลกัสูตร 
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1. สรุปความพงึพอใจของผูเ้รียนทีมี่ต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

  1.  ผู้ตอบแบบสอบถาม  นิสติทั้งหมด  17  คน 

  2.  เพศ    หญิงจาํนวน  15  คน     ชายจาํนวน  2  คน 

ตอนที่  2 สอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ โครงสรา้งหลกัสูตร  รายวิชาในหลกัสูตร  สิง่ที่

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้ และกระบวนการจดัหลกัสูตร  พรอ้มทั้งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตร 

คําอธิบายระดบัคะแนน 

1  =  นอ้ยมาก  2  =  นอ้ย  3  =  ปานกลาง  4  =  มาก  5  =   มากที่สุด 

 

2.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนี้ มีความเหมาะสมเพยีงใด  

                                    วตัถุประสงค ์                                                    ระดบัความเหมาะสม 

1 ใช้ภาษาองักฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน 

เขียน 

  4.33   

2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทาํวิจัย   4.00   

3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ น้ันในการพัฒนาตนเองและสงัคมอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

  4.17   

4 นาํความรู้ภาษาองักฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

  4.17   

 

2.2  โครงสรา้งหลกัสูตร 

 2.2.1  โครงสรา้งหลกัสูตร 

 2.2.2  รายวิชาในหลกัสูตร 

 2.2.3  สิง่ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

2.2.1  โครงสรา้งหลกัสูตรมีความเหมาะสมเพยีงใด 

 โครงสรา้งหลกัสูตร ระดบัความเหมาะสม 

1 วิชาพ้ืนฐาน 6 หน่วยกติ   4.17   

2 วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกติ   4.17   

3 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ   3.83   

4 วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกติ   3.67   

5 ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ หรือ สารนิพนธ ์6 หน่วยกติ   3.83   

 

2.2.2  รายวิชา 

รายวิชาในหลกัสูตรมีความเหมาะสมเพยีงใด 

 

 เนื้ อหารายวิชา ระดบัความเหมาะสม 

1 อก 501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ   4.67   

2 อก 502 การเขียนระดับบัณฑติศึกษา   4.50   

3 อก 531 การศึกษาเร่ืองของภาษา   4.33   

4 อก 541 สมัมนาวรรณกรรมวิจารณ ์   4.67   

5 อก 511 ศิลปการพูด   3.83   

6 อก 512 การอ่านเชิงวิชาการ   4.33   

7 อก 513 พ้ืนฐานทฤษฎกีารอ่าน   4.00   

8 อก 514 พ้ืนฐานทฤษฏกีารเขียน   4.00   

9 อก 521 การแปลเชิงวิชาการ   4.17   
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10 อก 532 สมัมนาลีลาภาษาองักฤษ   4.17   

11 อก 533 ภาษาและความคิด   3.83   

12 อก 534 การวเิคราะห์ปริเฉท   3.17   

13 อก 602 การเขียนงานวิจัย   3.83   

14 อก 615 สมัมนาความเรียง   3.50   

15 อก 622 สมัมนาการแปล   3.83   

16 อก 623 การแปลวรรณกรรมช้ันสงู   4.00   

17 อก 635 ภาษาและสงัคม   4.50   

18 อก 636 สมัมนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   3.83   

19 อก 637 การศึกษาประเดน็ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์   3.83   

20 อก 542 วรรณคดอีงักฤษ   4.50   

21 อก 543 วรรณคดอีเมริกนั   4.67   

22 อก 544 วรรณกรรมร่วมสมัย   4.50   

23 อก 545 วรรณกรรมชนกลุ่มน้อย   4.33   

24 อก 546 วรรณกรรมเพ่ือสทิธสิตรี   4.50   

25 อก 647 วรรณกรรมวิเคราะห์เชิงสงัคม   4.33   

26 อก 648 การศึกษาประเดน็ทางวรรณกรรม   4.33   

27 อก 649 สมัมนาวรรณกรรมสาํหรับเดก็   4.17   

28 อก 651 ภาพยนตร์ศึกษา   4.17   

29 อก 652 สมัมนาบทละคร   3.83   

30 อก 653 สมัมนาเร่ืองสั้น   4.17   

31 อก 661 สมัมนาบทร้อยกรององักฤษและอเมริกนั   3.67   

32 อก 688 สารนิพนธ ์   4.50   

33 อก 699 ปริญญานิพนธ ์   4.50   

 

2.2.3   สิง่ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้

สิง่ที่ส่งเสริมการเรียนรูมี้ความเหมาะสมเพยีงใด 

 

 สิง่ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ ระดบัความเหมาะสม 

1 ห้องเรียน   3.83   

2 ห้องปฏบิัติการสอน   3.67   

3 ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์   3.83   

4 ศูนย์คอมพิวเตอร์   3.50   

5 ห้อง Self-Access   3.67   

6 ห้องประชุมย่อย   3.50   

7 อปุกรณก์ารสอน   3.83   
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2. สรุปขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

รายละเอียดผูใ้หข้อ้มูล 

วิทยากรแต่ละท่านมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกนั มีทั้งภาครัฐ (ด้านการศึกษา) รัฐวิสาหกจิ 

องค์กร ธุรกจิระดับนานาชาติ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาํไร  

ผลการสํารวจ 

วิทยากรทุกท่านได้กล่าวตรงกนัว่าในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่วนมากจะใช้เป็น

อเีมล เน่ืองจากเป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษ และรวดเรว็ แต่ทั้งน้ีอเีมลกล้็วนแต่เป็น

ภาษาองักฤษ และย่ิงถ้า เป็นองค์กรระหว่างประเทศอย่าง United Nations ภาษาที่สาม ที่สี่ เช่น ภาษา

สเปน ฝร่ังเศส จนี อารบิค กมี็ความจาํเป็นเช่นกนั ดังน้ันบุคลากรที่เข้าทาํงานต้องมีความรู้ ด้าน

ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ในด้านหลักเกณฑคุ์ณสมบตัทิี่ใช้ในการรับ

บุคลากรเข้าทาํงาน ท่านวิทยากรทุกท่านเน้นว่าไม่มองแค่ เร่ืองทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะ

พิจารณาดูคุณสมบัติอื่นที่จะทาํให้เข้ากบัองค์กรได้ เช่น ความรักในองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

ความสามารถในการประสานงานกบัคนอื่น ความรู้ เป็นอนัดบัรองต่อมา และต่อด้วยเร่ืองเทคโนโลยี 

ดังน้ันบัณฑติต้องมีจุดแขง็ในด้านอื่นด้วย โดยหลักสตูรควรเน้นการฝึกบัณฑติให้มีทกัษะในการทาํงานที่

จาํเป็น เพราะถ้ามีความรู้แต่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากไ็ม่

สามารถทาํงานกบัองค์กรได้ ดังน้ัน คุณสมบัตินอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการกค็ือ ความสามารถใน

การทาํงาน ความยึดม่ันในความถูกต้อง มีความเป็นมืออาชีพ รับผดิชอบในการทาํงาน รวมถงึความรู้

เร่ืองความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และเคารพความแตกต่างน้ัน ซ่ึงเป็นสิ่งจาํเป็นอย่างย่ิง วิทยากรและ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเสวนากนัถงึประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการปรับปรงุหลักสตูรฯ โดยวิทยากรแต่ละ

ท่านแนะนาํให้บัณฑติที่มีความรู้ทางด้านภาษาองักฤษ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ในระดบัอาเซียนและนานาชาติ มีทศันคติเชิงบวก ต่อการทาํงานและต่อองค์กร บัณฑติควรมีความรู้และ 

มุมมองกว้างไกล รับรู้ เร่ืองความเปล่ียนแปลง การติดตามข่าวสาร มีทกัษะในการคดิวิเคราะห์  
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รายงานการประเมนิตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดาํเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปีการศกึษา 2558 

 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 

วันที่รายงาน 10  สิงหาคม 2559 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 
 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  มผีลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.67. คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมีจํานวน 2 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3  และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.52 ระดับคุณภาพดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ระดับคุณภาพดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.75 ระดับคุณภาพดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.62 ระดับคณุภาพดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ส่งเสริมให้นิสติสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลา 
  
. 
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คํานํา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่

ก่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นกลไกสําคัญ
ของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของหลักสูตรฯ อีกทั้งปัจจุบันหลักสูตรฯ ต้องดําเนินการให้ได้มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องอีกมาก   
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2558  น้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรฯ เพ่ือรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
เพ่ือช่วยผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ระดับที่พึงประสงค์ 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนํา เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การดําเนินงานของหลักสูตรฯ  ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน   และรายการหลักฐานอ้างอิง 
และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรฯ 
ประจําปีการศึกษา 2558 น้ี สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรฯ  บุคลากรทุกท่าน ของภาควิชาภาษาตะวันตก  และนางสาวศิริกานต์  หิวานุพงศ์ นางสาว
กนกวรรณ  แกล้วหาญ และนางสาวณิชาภัทร  ภูษิต  นิสิตช้ันปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้
สละเวลาทุ่มเทกับการทํางานคร้ังน้ี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์  ย้ิมวิลัย 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันที่ 10  สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 1  
การกํากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ช่ือย่อ ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ M.A. (English) 

 ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 254800911084 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ 

1. ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทําวิจัย 
3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้น้ันในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4 นําความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2528 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2542 
M.A. (English)  2543 
Ph.D. (English) 2545 

2 *ผศ.ดร.สายวรุณ  จําปาวัลย์ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  2525 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 2535 
Ed.D. (Curriculum & Instruction) 
2544 

3 *อ.ดร.ศิรินันท ์ศรีเนาวรัตน์ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2519 
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2524 
D.A. (English)  2534 

4 ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเช้ือ อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 2519 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)  2534 
Ph.D. (Applied Linguistics)  
2545 

5 ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  2526 
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 2531 
M.A. (Teaching English for 
International Communication)  
2542 
Ph.D. Linguistics Science 
(Intercultural Communication)  
2547 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายชื่อและคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อน (เฉพาะหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

 ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ย้ิมวิลัย    

 ดร.วรรธนะ  สุขศิริปกรณ์ชัย    

 อ.ดร.วไลพร  ฉายา    

 อ.ดร.นราธิป  ธรรมวงศา    

 ผศ.ดร.อัญชลี  จันทร์เสม    

 ผศ.ดร.สายวรุณ  จําปาวัลย์    

 ผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสด์ิ    

 ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์  สุขารมณ ์    

 อ.ดร.นันทนุช  อุดมละมุล    

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั (เฉพาะหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์)

ป.โท ป.เอก 

 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย    

 ผศ.ดร.สายวรุณ  จําปาวัลย์    

 อ.ดร.นราธิป  ธรรมวงศา    
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (เฉพาะหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์)

ป.โท ป.เอก 

1 อาจารย์ ดร.วไลพร  ฉายา    

2 รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย์    

      
      

 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์)

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.สมศักด์ิ แก้วนุช   

2 ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ย้ิมวิลัย   

3 อ.ดร.วไลพร ฉายา   

4 รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย์   

 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรฯ มีผู้จบการศึกษาจํานวน 3 คน  ได้แก่ นางสาวพรรณวดี  เมสนุกูล  
นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ และนางสาวณัชลิกา  โตอดิเทพย์ ผู้สําเร็จการศึกษา 1 คน  ทําวิทยานิพนธ์  อีก  
2 คน ทําสารนิพนธ์  การตีพิมพ์ของผู้ทําวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์   ผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 คน มกีาร
ตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. Mesnukul, P., Yimwilai, S., & Chaya, W.  (2015). The Effects of Teaching English 
Vocabulary through Cultural Content on Sixth-Grade Students’ English Vocabulary 
Learning.  Proceedings from ICLL International Conference. 
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2. Wongudomsin, S. (2015). The Lack of Moderation in The Great Gatsby: A Buddhist 
Perspective. http://west.hu.swu.ac.th/Portals/13/files/59/nisit/SiriwatWongudomsin.pdf 
   3. Toadithep, N. and Kaewcha, N. (2015). Relationship between Cohesive Devices and 
Writing Quality in Thai EFL Students’ Written Works. 
http://west.hu.swu.ac.th/Portals/13/files/59/nisit/NatchalikaToadithep.pdf 
 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
(เฉพาะหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีจํานวน 6 คน คือ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย ผศ.ดร.สายวรุณ  จําปาวัลย์  ดร.วรรธนะ สุขศิริ
ปกรณ์ชัย  ดร.นันทนุช  อุดมละมุล ดร. นราธิป  ธรรมวงศา  และ ผศ.ณัฏฐา แก้วฉามีภาระงาน เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด คือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 5 คน  และการค้นคว้าอิสระไม่เกิน 
10 คน 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่งและ
สมํ่าเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) (ตัวบง่ชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีจํานวน 6 คน คือ ผศ.ดร.สภุาภรณ์ ย้ิมวิลัย ผศ.ดร.สายวรุณ  จําปาวัลย์  ดร.วรรธนะ  สุขศิริ
ปกรณ์ชัย  ดร.นันทนุช  อุดมละมุล  ดร. นราธิป  ธรรมวงศา  และ ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  จะครบรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด  ในปีการศึกษา 2559  แต่ทางหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรไปแล้วในปี
การศึกษา 2558  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือวางแผนและดําเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตร 
 2. มีการวิพากษ์หลักสูตร  โดยเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร 
 3. มีการประเมินหลกัสูตร  โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คือ ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อ
หลักสูตร  ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า  และความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
 4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  เพ่ือดําเนินการพิจารณาปรับปรุง มคอ. 2   
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ขณะนี้ได้ มคอ. 2 ฉบับร่าง แล้ว  และได้ส่งให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
M.A.Eng _58_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน 
M.A.Eng _58_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  และที่ปรึกษาร่วม 
M.A.Eng _58_1.1_4 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์สอบปริญญานิพนธ์ 
M.A.Eng _58_1.1_5 มคอ. 2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง 2560 ฉบับร่าง 
M.A.Eng _58_1.1_6 รูปภาพกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 

บัณฑติและนิสิต 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1)       

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  
ใน ปีก า ร ศึ กษา  2 557  ที่ ค รอบคลุ มตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุ ฒิ ระ ดับ อุดมศึ กษาแ ห่ ง ช าติ   
5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 

มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สําเร็จการศึกษา 
รวม 1 คน โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 1  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (4.87/1) 
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิต โท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.87

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 1 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 5 

 (2) ด้านความรู้  คะแนน 5 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 5 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 

คะแนน 5 
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ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.33 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพกําหนด คะแนน - 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 

คุณภาพของบัณฑิต ของหลกัสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ใน
ระดับดีมาก  ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้าน  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้  
แต่ก็ยังอยู่ในระดับดีมาก 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_2.1_1 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) (เฉพาะหลกัสูตรระดับปรญิญาโท)   

ในปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 3 คน และมีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 4 ช้ิน โดยมีผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 33.33  คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 4.17 คะแนน 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
นิสิตหรือผู้สําเร็จป.โท 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

นางสาวพรรณวดี   เมสนุกูล Mesnukul, P., Yimwilai, S., & Chaya, W.  (2015)The Effects of 
Teaching English Vocabulary through Cultural Content  
on Sixth-Grade Students’ English Vocabulary Learning. 
Proceedings from ICLL International Conference.  

.40 

2 
 

นายจีรวุฒ  สารฤทธิ์ Sararit, J. and Chumpavan, S. (2015) Collocation and 
English Language Learning.  Proceedings from 2nd English 
Scholars Beyond Borders International Conference. 
February 5-7, 2015 Bangkok, Thailand.  pp. 93-106. 

.40 

3 
 

นายศิริวัฒน์  วงศ์อุดมศิลป์ Wongudomsin, S. (2015). The Lack of Moderation in The 
Great Gatsby: A Buddhist Perspective. 
http://west.hu.swu.ac.th/Portals/13/files/59/nisit/SiriwatWo
ngudomsin.pdf 

.10 

4 
 

นางสาวณัฐชลิกา  โตอดิเทพย์ Toadithep, N. and Kaewcha, N. (2015). Relationship 
between Cohesive Devices and Writing Quality in Thai EFL 
Students’ Written Works. 
http://west.hu.swu.ac.th/Portals/13/files/59/nisit/Natchalika
Toadithep.pdf 

.10 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 1.00 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_2.2_1 รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 
M.A.Eng _58_2.2_2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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การรับนิสติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 

- การรับนสิิต    
 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานการรับนิสิตอย่างเป็นระบบ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบ
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 ขั้นวางแผน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความพร้อมในการรับสมัคร  เช่นจํานวน
อาจารย์ผู้สอน  จํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  งบประมาณ  จํานวนนิสิตตกค้าง เพ่ือพิจารณา
จํานวนนิสิตที่จะรับ   และพิจารณาปัญหาการรับสมัครของปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนปรับปรุงการรับสมัครนิสิต
ในปีปัจจุบัน  
 ขั้นดําเนินการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติผู้สมัคร   การออก
ข้อสอบ  พิจารณาใบสมัครของผู้สมัคร  ในการสอบข้อเขียน  มีการต้ังเกณฑ์อย่างชัดเจน  และพิจารณาผล
คะแนนสอบขอ้เขียนอย่างละเอียดว่าต้องทําข้อสอบได้เกิน 50% และต้องผ่านทุกส่วน  โดยดูทั้งจากคะแนน
รวมและในแต่ละส่วน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา นอกจากน้ีเมื่อมีการสอบ
สัมภาษณ์  คณะกรรมสอบสัมภาษณ์นําผลการสอบสัมภาษณ์เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  มีการพิจารณาคะแนนสอบสัมภาษณ์ร่วมกัน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา 
 ขั้นตรวจสอบ หลังจากรับนิสิตเข้ามาในหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม  เพ่ือ
พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัคร  และพิจารณาถึงปัญหาการเรียนของนิสิตใหม่  เช่นผลการเรียน   
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป  เช่นทางหลักสูตรฯ พบว่าการรับนิสิตที่
ไม่จบการศึกษาทางภาษาอังกฤษ  จะมีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้พ้ืนฐานในสาขา  เช่นไม่มีความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาศาสตร์  หรือการวิจารณ์วรรณคดี   นอกจากน้ีการกําหนดเกรดเฉลี่ย  ทําให้ผู้สมัครที่มีพ้ืนฐานความรู้
ดีมาจากบางสถาบันไม่สามารถสมัครได้  
 ขั้นปรับปรุง  ทางหลักสูตรจึงมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องจบการศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ    
 ในปีการศึกษา 2558   หลักสูตรฯ มีการประชุมเก่ียวกับแผนการรับนิสิต  มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ เช่น  จํานวนนิสิตที่ตกค้าง  จํานวนอาจารย์ประจําที่สามารถทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์  และมีมติว่าให้หยุดรับนิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559  เน่ืองจากมีจํานวน
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ไม่เพียงพอ  โดยพยายามแก้ปัญหาเรื่องการหาอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและ
วางแผนเร่งรัดให้นิสิตที่ตกค้างจบตามกําหนดระยะเวลา   
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยมีการดําเนินการดังน้ี 
 ขั้นวางแผน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหาของนิสิตแรก
เข้า   และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา  โดยมีความคิดเห็นว่านิสิตยังขาดความรู้เก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลและการ
นําเสนอ  จึงมอบหมายให้ประธานดําเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม  นอกจากน้ีนิสิตยังมีปัญหาในการ
ปรับตัว  จึงมีการจัดงบประมาณเพ่ือจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ช่วงที่ 1 โดย
มอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นดําเนินการ  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดย
เชิญวิทยากรมาบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการการนําเสนอ   และติดต่อห้องสมุดเพ่ืออบรมเกี่ยวกับการ
ค้นคว้า    นอกจากน้ีทางหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรศศ.ม สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  และสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจฯ  เพ่ือแก้ปัญหาการปรับตัวของนิสิต    ในโครงการน้ีมีการจัดพิธีไหว้ครู  ประธานหลักสูตรบรรยาย
เก่ียวกับกฏระเบียบที่สําคัญที่นิสิตควรรู้  การเสวนาของนิสิตที่จบการศึกษา และเชิญนิสิตรุ่นพ่ีและผู้ที่จบ
การศึกษาแล้วมาพูดคุยกับนิสิตใหม่  เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับการปรับตัวในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา   
 ขั้นตรวจสอบ หลังจากการจัดกิจกรรม  คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเพ่ือสรุปผลงาน  ปัญหา
ต่างๆ  และลงมติว่าในปีการศึกษา 2560  ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการปรับพ้ืนฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดเป็นโครงการและมีการเก็บค่าลงทะเบียน 
 ขั้นปรับปรุง  มีการจัดทําโครงการเตรียมความพร้อม 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_3.1_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  เรื่องการรับนิสิตใหม ่
M.A.Eng _58_3.1_2 รายละเอียดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
M.A.Eng _58_3.1_3 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ช่วงที่ 1 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 ทางหลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต  อาจารย์ที่ปรึกษามีการนัดพบนิสิต
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพ่ือให้คําแนะนําในการลงทะเบียน  และมีการกําหนด Office Hour เพ่ือให้นิสิตเข้า
พบ  และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียน  มีปัญหานําเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดทําทะเบียนนิสิต  ให้คําปรึกษาหารือ
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  กําหนด Office Hour เพ่ือให้นิสิตเข้าพบ  ในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือจัดรายวิชา
เลือกตามความสนใจของนิสิต  ทางหลักสูตรฯ มีการประชุมนิสิตในแต่ละช้ันปี  เพ่ือให้คําปรึกษาในเร่ือง
แผนการเรียน    เมื่อนิสิตขึ้นช้ันปีที่ 2 มีการนัดพบนิสิตเป็นรายบุคล  เพ่ือแนะนําเก่ียวกับการหาหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  และแนะนํานิสิตให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อไป   จัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานิสิต นอกจากน้ีทางหลักสูตรฯ ยังมีช่องทางในการให้นิสิต
ปรึกษาหารือได้โดยใช้ไลน์อีกด้วย 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  กําหนด Office Hour เพ่ือให้นิสิตเข้าพบ  ทําบันทึกการ
ให้คําแนะนําและการนัดหมาย  ให้คําปรึกษาในการดําเนินการวิจัย มีปัญหานําเรื่องเข้าคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มีระบบการดําเนินการควบคุมการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ดังน้ี 
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นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพ่ือเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัย ต่อ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ 
 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งต้ัง 
อาจารย์ควบคุม/อ่าน/กรรมการสอบ 

 
นิสิตพบอาจารย์ควบคุมงานวิจัยเพ่ือปรึกษาการทําวิจัย 

เมื่อพร้อมให้ 
 

นิสิต อาจารย์/และกรรมการนัดหมายวันสอบเค้าโครง แล้ว 
ย่ืนเรื่องผ่านเลขาหลักสูตรเพ่ือออกหนังสือเชิญสอบ 

 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
 นิสิตย่ืนเรื่องเสนอเลขานุการหลักสูตรฯ เพ่ือ  นิสิต/อาจารย์ฯ/กรรมการนัดหมายวัน 

ตรวจสอบเอกสาร นัดหมายวันสอบปากเปล่า  สอบเค้าโครงคร้ังที่ 2 
 
 

  ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
นิสิตนําแบบฟอร์มเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิต/อาจารย์ฯ/กรรมการนัดหมายวัน 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ขั้นวางแผน  ในต้นปีการศึกษา 2558  ทางหลักสูตรฯได้รับทราบจํานวนเงินงบประมาณที่หลักสูตรฯ
ได้รับการจัดสรร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาวางแผน  ที่ประชุมได้พิจารณา
ปัญหาที่นิสิตในหลักสูตรไม่จบตามกําหนดเวลา มีการพิจารณาถึงการดําเนินการในปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้
มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  แต่หลักสูตรฯ ยังมีนิสิตตกค้างจํานวนมาก  
กรรมการจึงพิจารณาปัญหา   เห็นว่าในปีการศึกษามีการจัดเพียงครั้งเดียว  จึงมีมติให้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยให้มีการจัดแบบต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตดําเนินการทําวิจัย  
และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรฯเป็นประธานโครงการ   และพิจารณาการจัดกิจกรรมของหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2558  เพ่ือแก้ปัญหาการสําเร็จการศึกษาล่าช้า   ทางหลักสูตรได้ทํางานเชิงรุก  โดยจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ได้มีการดําเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงกิจกรรม  ช่วงที่ 1  
เพ่ือส่งเสริมนิสิตในการปรับตัวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  จึงจัดการบรรยายเรื่อง  การสืบค้นข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งนิสิตได้มีโอกาสได้สืบค้น
ข้อมูลจริงๆ  ในขั้นตอนน้ี  นิสิตยังได้เรียนรู้วิธีที่จะหาหัวข้องานวิจัยที่ทันสมัย 
ในช่วงที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาการเขียนของนิสิต  จากการประชุมในช่วงวางแผน  พบว่านิสิตมี
ปัญหาด้านการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ   จึงเชิญวิทยากรมาบรรยายเร่ืองการเขียนงานวิจัย  ซึ่งใน
ขั้นตอนน้ีนิสิตได้นํางานเขียนของตนมาให้วิทยากรพิจารณาถึงปัญหาการเขียนของแต่ละคน  ในช่วงที่ 3  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตปีที่ 4  ซึ่งกําลังเขียนงานปริญญานิพนธ์  สามารถจบได้ทันกําหนด  จึงจัดบรรยาย
เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัย  โดยเชิญอดีตบรรณาธิการวารสารภาษาปริทัศน์มาบรรยาย  และมีการ
อบรมเชิงปฏิบัตการในช่วงบ่าย   นอกจากน้ีจากการสํารวจพบว่านิสิตปี 1 มีความสนใจทางวรรณคดี  จึง
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  เชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญทางวรรณคดีมาจากประเทศญี่ปุ่น  เพ่ือมาบรรยายเร่ือง
การหาหัวข้อวิจัยทางวรรณคดี เพ่ือให้นิสิตปี 1 มีหัวข้องานวิจัย   และพบนิสิตที่สนใจจะทํางานวิจัยทาง
วรรณคดีเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจ   อีกทั้งให้คําปรึกษากับนิสิตที่สอบ
เค้าโครงแล้วและกําลังเขียนงานวิจัยทางวรรณคดีเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับงานที่กําลังเขียน 
 นอกจากน้ีทางหลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์ทางวิชาการ   จึงพยายามส่งเสริมให้นิสิต
ขอทุนการศึกษาเพ่ือไปนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่  นายจิร
วุฒิ  สารฤทธิ์ นางสาวกนกวรรณ  แกล้วหาญ นางสาวศิริกานต์  หิวานุพงศ์ นางสาวกุลศิริ  วรกุลนางสาว
สายสมร  พิมพ์ทอง และนางทิวาพร  สุวรรณเจริญ  ซึ่งนิสิตของภาควิชายังได้รับรางวัล  Best Young 
Scholar  นอกจากน้ียังติดต่อให้นิสิตได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวอเมริกัน  ที่รัฐแมรี่แลนด์  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก  เช่น  นางสาวกนกวรรณ  แกล้วหาญ 
นางสาวศิริกานต์  หิวานุพงศ์ นางสาวกุลศิริ  วรกุล 
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 เพ่ือให้นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และใช้ภาษาอังกฤษ  จึงส่งเสริมให้นิสิตเป็นพิธีกรใน
การประชุมระดับนานาชาติ 
 ขั้นตรวจสอบ ในระหว่างการดําเนินกิจกรรม  ทางหลักสูตรฯมีการประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับ
ปัญหาในระหว่างดําเนินการ  มีการนําผลการประเมินโครงการของนิสิตมาพิจารณา  และมีการสัมภาษณ์
นิสิตถึงความต้องการการสนับสนุน  ที่ประชุมมีมติว่าในปีการศึกษา 2560  ควรมีการให้ทุนสนับสนุนนิสิตใน
การเผยแพร่ผลงาน 
 ขั้นปรับปรุง  มีการติดต่อวืทยากรมาบรรยายทางวรรณคดี 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_3.2_1 สมุดบันทึกการนัดพบ 
M.A.Eng _58_3.2_2 รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
M.A.Eng _58_3.2_3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  
  

 

ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3) 
ข้อมูลนสิิต  
ปีการศึกษาท่ี

รับเขา้  
 

จํานวน
รับเขา้ 

จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 9 9 9 7 6 6 66.67 
2555 - - - - - -  
2556 12 - - 12 10 10 83.33 
2557 13 - - - 13 13 100 
2558 11 - - - - 11 100 

อัตราการคงอยู่  =  จํานวนนิสิตช้ันปีที่ 3 
                           จํานวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีที่ 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง ทะเบียนนิสิต  และรายช่ือนิสิตในระบบ supreme 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนนิงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนสิิต  
 นิสิตมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่ดีพอ  จึงหยุดเรียนกลางคันและบางคนทางหลักสูตรฯ ช่วย
ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์  เพ่ือโอนย้ายไปเรียนที่คณะดังกล่าว  นอกจากน้ีนิสิตมักได้งานทําเมื่ออยู่
ช้ันปีที่ 2 จึงหยุดเรียนกลางคัน  ในปีการศกึษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  ไม่สามารถเปิดสอนได้  ทางภาควิชาฯ  จึงโอนนิสิตที่มีอยู่มาเรยีนทีส่าขา
ภาษาอังกฤษ  นิสิตบางคนไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษเพียงพอ แต่ทางหลักสูตรได้มีการดําเนินการ
เชิงรุก  เพ่ือช่วยให้นิสิตปรับตัวเก่ียวกับการเรียนการสอนได้  เช่นการเตรียมความพร้อม  การจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2553 7  - 2 (28.57) 1 (14.29) 3 (42.86) 
ปี 2554 - - - - - - 
ปี 2555 12 - - - - - 
ปี 2556 13 - - - - - 
ปี 2557 11 - - - - - 
รายการหลักฐานอ้างอิง  M.A.Eng _58_3.3_1  สรุปผลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา  

นิสิตเมื่อจบการเรียน coursework แล้วกลับไปทํางาน  ไม่มาดําเนินการทําปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์  และมาดําเนินการในปีที่ 5 ที่เป็นปีสุดท้ายในการศึกษา 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.55 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.15 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2556  เท่ากับ 4.05 
 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับ
หลักสูตร โดยมีแนวโน้มผลการประเมิน 4.25 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
1. นิสิตมีปัญหาเก่ียวกับสถานที่น่ังทํางาน 
 
 
 
2. ห้องเรียนที่คณะจัดให้  มกัเป็นห้องขนาดเล็ก  คับ
แคบ และมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

1. หลักสูตรฯ ได้ประสานงานกับคณะ
มนุษยศาสตร์  เพ่ือจัดหาห้องเพ่ือเป็นที่น่ังทํางาน
ของนิสิต  และคณะฯ ได้จัดห้องให้เป็นห้องของ
บัณฑิตศึกษา 
2. ประธานของหลักสูตรฯ ได้ติตต่อกับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการจัดห้องเรียนเพ่ือขอห้องเรียนที่
เหมาะสมมากขึ้น 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_3.3_2 ทะเบียนนิสิต 
M.A.Eng _58_3.3_3 รายช่ือนิสิตในระบบ supreme 
M.A.Eng _58_3.3_4 สรุปจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
M.A.Eng _58_3.3_5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
M.A.Eng _58_3.3_6 รูปถ่ายห้องทํางานของบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ขั้นวางแผน  หลักสูตรฯ  และภาควิชาภาษาตะวันตก  มีการพิจารณาอัตรากําลัง และพยายามหา
อัตราทดแทน  

 ขั้นดําเนินงาน  ทางหลักสูตรฯ เห็นว่า ดร.สุทัสส ี สมุทรโคจร  ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558  และเช่ียวชาญในสาขาวรรณคดี  ทางหลักสูตรฯมีการเตรียม
อัตรากําลังทดแทน โดยส่งอาจารย์    วิริยา  ด่านกําแพงแก้ว ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ในสาขา
วรรณคดี  และได้ให้ ดร.นันทนุช  อุดมละมุล  ซึ่งเพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวรรณคดี  เข้าไป
สังเกตการสอนในวิชาที่ ดร. สุทสัสี  สมุทรโคจร  เป็นผูส้อน  เพ่ือให้ ดร. นันทนุชสามารถสอนแทน ดร. 
สุทัสสี  สมุทรโคจรต่อไป  นอกจากน้ียังพยายามหาอัตรามาทดแทน  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  และได้
เชิญ ผศ.ดร. แสงจันทร์  เหมเช้ือ  ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ มาเป็นอาจารย์ประจํา  
นอกจากน้ี ดร.ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษยีณอายุราชการในเดือนกันยายน 
2558  ทางหลักสูตรฯร่วมกับภาควิชาได้เชิญ ดร.ศิรินันท ์ ศรีเนาวรัตน์  เป็นผู้เช่ียวชาญ  และพยายามหา
อัตราทดแทน  โดยได้ตําแหน่งและมีประกาศรับสมัคร  แต่ผู้ผ่านการรับสมัครมีปัญหาการชดใช้ทุน  จึงไม่
สามารถมารับตําแหน่งได้   

ขั้นตรวจสอบ  ทางหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเก่ียวกับปัญหาที่ยังขาดแคลนอาจารย์  พบว่า
หลักสูตรได้ประกาศรับอาจารย์ใหม ่ แต่ก็ยังไม่ได้อัตรามาทดแทน  เพ่ือแก้ปัญหา  และมีมติให้รับเป็น
ปริญญาโทโดยมีเง่ือนไขให้ไปเรียนต่อปริญญาเอก ขณะนีภ้าควิชาฯได้อัตราเพ่ิมอีกหน่ึงตําแหน่ง  และได้
ประกาศรับสมคัร  แต่ยังไม่มผีู้ผ่านการคัดเลือก   จึงมีการประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาอัตรากําลัง  และมีมติ
ว่าให้เปิดรับต่อไป  และช่วยกันประชาสัมพันธ์ 

ขั้นปรับปรุง ภาควิชาฯ ได้รับ   อาจารย์ชมเพลิน  พิมพะกร โดยจะต้องไปเรียนต่อปริญญาเอกและ
กลับมาทํางานให้กับภาควิชาฯ   

ในการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  มีการดําเนินงานดังน้ี 
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คณาจารย์บัณฑิตของภาควิชาภาษาตะวันตก 

ประชุมพิจารณาอาจารย์ประจําของแต่ละหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ  และสาขาที่เช่ียวชาญ  

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ประชุมพิจารณาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
    

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ประชุมพิจารณาอาจารย์ประจําของแต่ละหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ  และสาขาที่เช่ียวชาญ 

 
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย 

 
 

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการจัดทํา work load ของอาจารย์ประจํา  ซึ่งได้แก่ภาระการสอน  และภาระการควบคุม
ปริญญานิพนธ์  เพ่ือให้อาจารย์ประจํามีภาระงานที่เหมาะสม 
 หลักสูตรฯ ประสานงานกับฝ่ายจัดตารางสอนเพ่ือดูแลการจัดคาบสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้เหมาะสม  หากเกิดปัญหาจะนําเข้าคณะกรรมการบริหารภาคฯเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน   

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรฯส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง  โดยดําเนินการร่วมกับภาควิชาฯ  ในการจัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเอง  โดยเวียนกัน  ปีงบประมาณ 2558 ได้ส่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ย้ิม
วิลัย  และดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล   ปีงบประมาณ 2559 ได้พิจารณาคัดเลือก ดร. วรรธนะ  สุขศิริปกรณ์
ชัย เน่ืองจากอาจารย์ไม่ได้จบปริญญาตรีและโท  ในสาขาภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้ดร. วรรธนะ  สุขศิริปกรณ์ชัย  
มีวุฒิตรงกับสาขา  จึงให้อาจารย์ไปเข้ารับการอบรมทางภาษาอังกฤษ  ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตรมีระบบการดําเนินการดังน้ี 
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คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ พิจารณา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณา
ปัญหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ พิจารณา 
 

 

 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ย้ิมวิลัย 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Hawaii University 
International Conferences  on Arts, and 
Humanities, Social Sciences and Education วันที่ 8 – 11  
มกราคม 2559  
2. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Pedagogical and 
Cultural Approaches in Western Languages 12-13 พฤษภาคม 
2559 
3. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีตําแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียน
ตําราและหนังสือ  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 

2 ผศ.ดร.สายวรุณ  จําปาวัลย์ 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Communication 
in Multicultural Society วันที่ 6-8 ธันวาคม 2558 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือของบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
ประชุมพิจารณาคัดเลือก 

โดยดูจากสาขาที่ขาดแคลน จํานวนคร้ังที่ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาฯ 
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2. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Pedagogical and 
Cultural Approaches in Western Languages 12-13 พฤษภาคม 
2559 

3 ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์
ไกล 

1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Communication 
in Multicultural Society วันที่ 6-8 ธันวาคม 2558 
2. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Pedagogical and 
Cultural Approaches in Western Languages 12-13 พฤษภาคม 
2559 
3. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีตําแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียน
ตําราและหนังสือ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 

4 ดร.ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์ 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Pedagogical and 
Cultural in Western Languages 12-13 พฤษภาคม 2559 

5 ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเช้ือ 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการรับนานาชาติ Pedagogical and 
Cultural Approaches in Western Languages 13-14 เ มษ ายน 
2559 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีตําแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียน
ตําราและหนังสือ  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตได้รับ  ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเช้ือ  เป็นอาจารย์
ใหม ่

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมม่ี            
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_4.1_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเก่ียวกับอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
M.A.Eng _58_4.1_2 บันทึกการประชุมภาควิชาฯเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 
M.A.Eng _58_4.1_3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเก่ียวกับการปฐมนิเทศ 
M.A.Eng _58_4.1_4 คําสั่งโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการรับนานาชาติ Pedagogical and 

Cultural in Western Languages  
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 4 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 4.40 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 88 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
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ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

ผศ.ดร.สุภาภรณ ์ ย้ิมวิลัย Mesnukul, P., Yimwilai, S., & Chaya, W.  The Effects of 
Teaching English Vocabulary through Cultural Content  
on Sixth-Grade Students’ English Vocabulary Learning. 
Proceedings from ICLL International Conference. 

0.40 

2 
 

ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล คาดการณ์ไกล, อุมาพร. (2558).  การออกแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานและองค์ประกอบ ท่ีมีประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ.  
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับภาษาไทย  สาขาสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  และศิลปะ  (1) : 1-31.  

0.80 

3 
 

ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเชื้อ Rajprasit, K and Hemchua, S. (2015). The English language & 
communication in the international workplace: An 
examination of Thai computer engineering professionals. 
3L The Southeast Asian Journal of English Language 
Studies (Online Journal: 
http:ejournals.ukm.my/3/article/view/9222). 

1.00 

4.  ผศ.ดร.สายวรุณ  จําปาวัลย์ Sararit, J. and Chumpavan, S. (2015) Collocation and 
English Language Learning.  Proceedings from 2nd English 
Scholars Beyond Borders International Conference. 
February 5-7, 2015 Bangkok, Thailand.  pp. 93-106. 

0.40 

5. อ.ดร.ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์ Worasiri Boonsue , Anchalee Jansem, 
Sirinan Srinaowarat. (2015). Interactional Patterns in Face-
to-Face and Synchronous Computer-mediated 
Communication in Problem-based Learning Contexts. 
Journal of Language Teaching and Research. 6(1).  
http://www.academypublication.com/ojs/index.php/jltr/arti
cle/viewFile/jltr060199110/13 

1.00 

6.  ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล อุมาพร คาดการณ์ไกล (2558). วาทกรรมทางธุรกิจ : พัฒนาการของ
แนวคิด แนวการศึกษาวิเคราะห์ และแนวโน้มของงานวิจัย. วารสาร
สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  21(2) , 285-
318. 

0.80 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 4.40 
คิดเป็นร้อยละ 88 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_4.2_1 รายละเอียดคุณวุฒิและตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
M.A.Eng _58_4.2_2 รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 5 5 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.27 4.44 4.62 

*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนนิงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_4.3_1 แบบสรุปความพึงพอใจ 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

  ในการออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการสํารวจความ 
คิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต  มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร   และดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  หลักสูตรจึงมีการออกแบบให้มีวิชาพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมนิสิตให้มีความรู้ในด้านการดําเนินการวิจัย และ
การเขียนระดับบัณฑิตศึกษา มีหมวดวิชาบังคับ  เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมที่จะไปเลือกเรียนวิชาเลือกซึ่งมี 2 
หมวด  คือ  ภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์  และหมวดวรรณคดี  จึงออกแบบให้เรียนวิชาเอกบังคับที่มา
จากทั้งสองหมวด  คือ Study of Language  และ Seminar in Literary Criticism  นอกจากน้ีในหมวด
วิชาเลือก  ทางหลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายในแต่ละหมวด  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเอง 
 ทางหลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกแผนการเรียนได้  ในภาคเรียนที่ 2  ที่มีทั้งแผน ก  และแผน 
ข  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกได้เหมาะสมกับความสามารถ  และอาชีพการทํางานของตนเอง  เช่นนิสิตที่
ทํางานที่บริษัท  มักจะเลือกแผน ข 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ทางหลักสูตรฯ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรฯมีความเหมาะสม  ทันสมัย  
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีระบบ ดังน้ี 
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ประชุมเพ่ือวางแผน

ดําเนินการของบประมาณ สํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสตูร 

นําเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาพิจารณา 

คณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ

 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

ประชุมสรุปผลงาน 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

เชิญผู้เช่ียวชาญมาวิพากษ์หลักสูตร  สัมภาษณ์ศิษย์เก่า สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  
 

ประชุมเพ่ือดําเนินการปรับปรุง 
 

คณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 

ประชุมสรุปผลงานเก่ียวกับปัญหาและการดําเนินการปรับปรุง 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

ดําเนินงานปรับปรุงรายละเอียดในมคอ 2 
  

นําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 
 

นําเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  จะครบรอบระยะเวลา
ที่กําหนด  ในปีการศึกษา 2559  แต่ทางหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไปแลว้ในปีการศึกษา 
2558  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ขั้นวางแผน  ทางหลักสูตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ของบประมาณ  และจัดทําโครงการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือวางแผนและดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร 
 ขั้นดําเนินงาน โดยเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร  มีการประเมินหลักสตูร  โดย
รวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คอื ความพึงพอใจของนิสิตปีสดุท้ายที่มีต่อหลักสูตร  ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า  
และความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพ่ือดําเนินการพิจารณา
ปรับปรุง มคอ. 2   
 ขั้นตรวจสอบ  เมื่อเกิดปัญหาในการปรับแก้มคอ. 2 คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเพ่ือปรึกษาและ
แก้ปัญหา  เช่นเมื่อส่งมคอ. 2 ฉบับร่างไปให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา  และได้รับขอ้คิดเห็น
ให้มีการปรับแก้  คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการปรับแก้  โดยกําหนดวันประชุม  และจะมี
การแบ่งกลุ่มตามหมวดวิชาเพ่ือดูรายละเอียด 
 ขั้นปรับปรุง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือดําเนินการปรับแก้  ขณะน้ีได้ มคอ. 2 
ฉบับร่าง แล้ว  และได้ส่งใหค้ณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_5.1_1 มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  ฉบับร่าง 

 

การบริหารหลกัสูตร 
 ทางหลักสูตรมกีารบริหารงานอย่างเป็นระบบ  โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
โดยประชุมคณาจารย์บัณฑิตเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งมีหน้าที่ในการกํากับ  แลการ
บริหารงานของหลักสูตร  ซึ่งได้แก่  การแต่งต้ังอาจารย์ประจํา  การรับอาจารย์ใหม่  การรับนิสิตใหม ่ การ
ปรับปรุงหลักสตูร  การดูแลกํากับการทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  การทวนผลการเรยีนรู้   นอกจากน้ียัง
พิจารณาปัญหาต่างๆ  และทางหลักสูตรก็จะดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ทางหลักสูตรฯ  จะมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร  เพ่ือนําผลมา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม

พิจารณารายวิชาที่นิสิตเลือกเรียน  

ประธานหลักสูตร ฯประสานงานกับฝ่ายจัดตารางสอนของภาควิชาฯ 

พิจารณาอาจารย์ผู้สอนโดยดูคุณวุฒิและความ

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรมีปัญหาเกี่ยวกับการหาอาจารย์ประจําหลักสูตร  เน่ืองจากมอีาจารย์ที่ย้าย  และ

เกษียณอายุทุกปี  ทางหลักสูตรฯ พยายามหาอัตรามาทดแทน  แต่มักไม่มีผู้สมัครทีม่วุีฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

นอกจากน้ีเน่ืองจากอาจารย์ย้ายและเกษียณอายุ  ทําให้ไมม่ีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่
เพียงพอ  อาจารย์บางท่านให้คําปรึกษาแก่นิสิตไปก่อน  โดยยังไม่ทําเรื่องแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ รอ
จนกว่านิสิตในที่ปรึกษาที่รับไว้ก่อนสําเร็จการศึกษา 
 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

ไม่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
จัดทําแผนอัตรากําลัง  ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิปริญญาโท  ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2) 
- การกําหนดผู้สอน 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
สํารวจความต้องการของนิสิตเก่ียวกับวิชาที่จะเลือกเรียน 
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ส่งภาควิชาฯ  เพ่ือส่งต่อให้คณะ 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจดัเตรียม ฟอร์ม มคอ. 3 
ส่งให้อาจารย์ผูส้อนดําเนินงาน 

 
อาจารย์ผู้สอนจัดทํามคอ.3 

ส่งให้ประธานหลักสูตรตามกําหนดเวลา 
 

ประธานหลักสูตรนํามคอ. 3 ที่ผู้สอนส่งมาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามคอ. 3 
 

เหมาะสม    ปรับปรุง 
        
         อาจารย์ผูส้อนปรับปรุง 
 
         ส่งให้ประธานหลักสูตร 
  
   
     

 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
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- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 

นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพ่ือเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยต่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นําเข้า 

 
คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ 
 
 
 

   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
  นิสิตย่ืนเรื่องแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา    นิสิตดําเนินการแก้ไข 
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   นิสิตดาํเนินการแกไ้ข 

- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

 
นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพ่ือเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยต่อ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นําเข้า 
 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ 
โดยพิจารณาความเช่ียวชาญ  และจํานวนนิสิตในที่ปรึกษา 

 
 

   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
  นิสิตย่ืนเรื่องแต่งต้ังอาจารย์ 

 
 
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ขั้นวางแผน หลักสูตรฯ มีการประชุมเก่ียวกับปัญหาที่นิสิตจบการศึกษาล่าช้าเพ่ือวางแผนเชิงรุก  ที่
ประชุมได้อภิปรายเก่ียวกับปัญหาต่างๆ  และมีนโยบาย ดังน้ี 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานของ 

นิสิต 
2. จัดตารางสอนเพ่ือเอ้ืออํานวยให้นิสิตได้เรียนสิ่งที่ตนเองสนใจและต้ังใจจะทํางานวิจัยใน 

เรื่องน้ันๆ 
ขั้นดําเนินงาน ประธานหลักสูตรฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ  ซึ่งได้ดําเนินการจัด 

โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งมีวิทยากรมาบรรยายเร่ืองการเขียนงานวิจัย  ในวันที่ 18 
มิถุนายน 2559  ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการเขียนสรุปผล  และอภิปรายผล  ซึ่งนิสิตมีปัญหากันมาก  และมี
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การบรรยายเก่ียวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  ในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2559 
 นอกจากน้ีทางหลักสูตรฯส่งเสริมให้นิสิตได้มีการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  โดยสนับสนุน
การขอทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือไปนําเสนอผลงาน 
 ในการจัดตารางสอน  ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดรายวิชา Topics in Literature  
และ Topics in Linguistics เพ่ือให้นิสิตได้มุ่งศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนเองสนใจ  เพ่ือได้หัวข้องานวิจัยเมื่อจบ 
coursework 
 ขั้นตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุม  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์/สานิพนธ์  จากอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์/สานิพนธ์  และมีการนัดพบนิสิต
เพ่ือสอบถามปัญหา  พบว่านิสิตมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  และการนําเสนอผลงาน 
 ขั้นปรับปรุง จัดโครงการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_5.2_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
M.A.Eng _58_5.2_2 รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
อาจารย์ผู้สอน จัดทํา มคอ. 3  

(ถ้ามีผู้สอนหลายคน ประชุม  เพ่ือดําเนินการจัดทํา มคอ. 3) 
 
 

ประธานหลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการประเมินผลใน มคอ.3 
 
 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับความรับผิดชอบ  การประเมินผล 
ของรายวิชา   มาตรฐานการเรียนรู้   ที่หลากหลาย 

 
 

อาจารย์ผู้สอนดําเนินการประเมินผล 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

อาจารย์ผู้สอนดําเนินการประเมินผล 
(ถ้ามีหลายท่าน ประชุมตัดสินผลร่วมกัน) 

 
 

ประธานหลักสูตร 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตรทวนผลสมัฤทธ์ 
 
 

ประธานหลักสูตรนําเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ 
 

 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ทวนผลสมัฤทธ์ิ 

 
 

 ในปีการศึกษา 2557  หลักสตูรมีการทวนผลสัมฤทธ์ิการเรียนดังน้ี  ให้อาจารย์ผู้สอนทกุคนส่งผล
เกรดที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มกีารประชุมภาควิชาฯ  ประธานหลกัสูตรฯ นําเสนอเกรด
ของแต่ละรายวิชา  อาจารย์ในภาควิชาดูความเหมาะสมการให้เกรด 
 ในปีการศึกษา 2558  
 ขั้นวางแผน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาการทวนผลสมัฤทธ์  
โดยกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่งข้อสอบและวิธีการประเมินผลที่ประธานหลักสูตร  เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในการประเมิน 
 ขั้นดําเนินงาน  ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ  และการ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา  และดูการให้ผลการเรียน  หลงัจากน้ันส่งผลให้คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
ตรวจสอบอีกคร้ัง 
 ขั้นตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการประเมินผล 
 ขั้นปรับปรุง  นําผลการพิจารณาแจ้งอาจารย์เพ่ือปรับปรุง 
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

เลขานุการหลกัสูตร 
จัดเตรียมแบบฟอร์ม มคอ. 5 

 
 
 

อาจารย์ผู้สอน จัดทํา มคอ. 5  
(ถ้ามีผู้สอนหลายคน ประชุม  เพ่ือดําเนินการจัดทํา มคอ. 5) 

 
 

ประธานหลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
 
 

ประธานหลักสูตร 
จัดทํามคอ. 7  จากมคอ. 5 

 
 

  หัวหน้าภาควิชาฯ  
 
 

ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 
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- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
กรรมการสอบประชุมวางแผน 

 
 

นิสิตนําเสนอ 
 
 

กรรมการซักถาม 
 
 

กรรมการแต่ละท่านบันทึกคะแนนลงในแบบประเมิน 
 
 

ประชุมตัดสินผล 
 

 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_5.3_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเก่ียวกับการแต่งต้ังอาจารย์

ที่ปรึกษา  และพิจารณาหัวข้อ 
M.A.Eng _58_5.3_2 แบบฟอร์มการให้คะแนน 
M.A.Eng _58_5.3_3 บันทึกการประชุมเก่ียวกับการทวนผลการเรยีนรู้ 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 
 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานจามตัวบ่งช้ีการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7     ที่หลักสูตร
ดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่านั้น การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออ่ืน ๆ และ/หรือการดําเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ของ
หลักสูตรนั้น ๆ    
ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วม
ในการประชุมจํานวน 5 คร้ัง ในปี
การศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน  

บันทึกการประชุม 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษ ได้รับการ
รับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี  12 
มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มคอ.2 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและราย ละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในภาค
เรียนท่ี 1/2558 จํานวน 5 วิชา และ
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จํานวน 4 วิชา 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา  

รายละเอียดของ
รายวิชา 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 
 

หลักสูตรฯ ได้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จํานวน 5 วิชา และภาคเรียนท่ี 
2/2558 จํานวน 4วิชา ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบ
ทุกรายวิชา  

รายงานผลการ
ดําเนินการของ

รายวิชา 
M.A.Eng 

_58_5.4_1  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร ตาม

สําเนา มคอ. 7 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 2558 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 
2558 มีการทวนผลการเรียนรู้ของ
นิสิต  โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
เรียนรู้ 
2. คณะกรรมการบริหาร
มนุษยศาสตร์มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาผลการเรียนรู้ 

บันทึกการประชุม
การทวนสอบผล
การเรียนรู้ของ

นิสิตในรายวิชาท่ี
เปิดสอน 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรฯ มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ี
แล้ว 

สําเนา มคอ. 7 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
 
                                                                  

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มี
อาจารย์ใหม่ 1 คน  และได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

บันทึกการประชุม 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 
 
 
                                                                

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

รายละเอียด 
การพัฒนาทาง
วิชาการของ

อาจารย์ประจํา 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 
10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร  โดยมีผลการประเมิน 
เฉลี่ย 4.55 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิต
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

ใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

M.A.Eng 
_58_5.4_1 

11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

หลักสูตรได้ดําเนินการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ โดยมีผลการประเมิน 
เฉลี่ย 4.87 

ใบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  

จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไว้  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ  ร่วมกับคณะเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีระบบดังน้ี  
 

คณะสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      หลักสูตรสํารวจปัญหาและความต้องการ 
 
 

หลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผน 
 
 

    จัดสรรงบประมาณ         แก้ปัญหา 
 
 

เสนอกรรมการคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 
 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้มีการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม  ต่อ
การจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร  และพบว่ามีปัญหาเก่ียวกับสื่อ
และอุปกรณ์การสอน  เช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนไม่ทันสมัย  มีปัญหาเรื่องการเช่ือมต่อกับอินเตอร์เนต 
 ขั้นวางแผน  หลักจากได้ผลประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผน  ที่ประชุม
มอบหมายให้ประธานหลักสูตรประสานงานและร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ จัดทําแผนในการซื้อและปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ขั้นดําเนินงาน ประธานหลักสูตรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  เพ่ือย้ายห้องเรียนที่มี
ปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์การสอน  นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการเอ้ืออํานวยเก่ียวกับการค้นคว้าของนิสิต  ทาง
หลักสูตรฯ มีการจัดเก็บปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  และเคา้โครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ของนิสิตไว้ที่
ห้อง 215  เพ่ือให้นิสิตได้ค้นคว้าได้สะดวก  อีกทั้งยังมีการจัดหนังสือเก่ียวกับภาษาอังกฤษ  และวรรณคดี  
ไว้เพ่ือให้นิสิตสามารถมาค้นคว้าได้ที่ห้อง 213/1 นอกจากน้ีนิสิตยังสามารถค้นคว้าหนังสือจากห้องสมุด
กลาง 
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 เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทางคณะได้จัดห้อง Self-access  เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกภาษาและ
ค้นคว้าด้วยตนเองอีกด้วย 
 ขั้นตรวจสอบ ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ สํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เมื่อได้ผลการประเมินมีการประชุมเพ่ือทําแผนในการจัดซื้อและแก้ปัญหา 
 ขั้นปรับปรุง  หลักสูตรร่วมกับคณะฯ  จัดทําแผนเพ่ือปรับปรุงการเช่ือมต่ออินเตร์เนต  และซื้อ
อุปกรณ์ 
  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

 
หลักสูตรฯ  ร่วมกับคณะเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีระบบดังน้ี   
 

คณะสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      หลักสูตรสํารวจปัญหาและความต้องการ 
 
 

หลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผน 
 
 

    จัดสรรงบประมาณ         แก้ปัญหา 
 

 
เสนอกรรมการคณะเพ่ือพิจารณา 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_6.1_1 หนังสือเชิญประชุมเพ่ือจัดทําแผน 
M.A.Eng _58_6.1_2 แผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 5  
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 
แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 
แผนการแลก เปลี่ยน
นิสิตกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน 

30 เมษายน 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
ย้ิมวิลัย 

มีการจัดส่งนิสติเพ่ือให้มีประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรม
ของคนอเมริกัน  แต่ไม่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนนิสติ 

แผนจัดอบรมการเขียน 
มคอ. 

30 มิถุนายน 2558 ผศ.ณัฎฐา 
แก้วฉา 

ทางหลักสูตรไม่ได้จัด เน่ืองจากทาง
มหาวิทยาลัยมกีารจัดอบรม 

โครงการพัฒนานิสิต 30 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
ย้ิมวิลัย 

ดําเนินการตามแผน 

แผนการจัดส่งอาจารย์
เข้าร่วมการอบรม 

30 เมษายน 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
ย้ิมวิลัย 

ร่วมกับภาควิชาฯ จัดส่ง ดร.นราธิป  
ธรรมวงศา  เข้ารับการอบรม 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร  และการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า  พบว่าควรมีวิชาที่เก่ียวกับการวิจัย 
มากกว่า 1 รายวิชา  จึงสมควรปรับรายวิชาพ้ืนฐาน  โดยเพ่ิมวิชา อก 602 การเขียนงานวิจัย 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)     

จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร  และการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า  พบว่านิสิตที่เข้ามาปี 1  มักมี 
ปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  จึงไม่ควรเปิดรายวิชาที่มีเน้ือหาเข้มข้น
ในปี 1 
แผนปฏิบัติการใหม่สาํหรับปี  2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้นิสติมีประสบการณ์ทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 

30 กรกฎาคม 2560 ประธานหลักสูตร 

จัดโครงการพัฒนางานวิจัย 30 มิถุนายน 2560 
                  

ประธานหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
1.1 ส่งเสริมให้นิสิตแผน ข มกีารตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับทีสูงขึ้น 

  1.2 ส่งเสริมให้รายวิชาต่างๆ มีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
ภาษาเพ่ิมขึ้น 
 
 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 นิสิตมีพ้ืนฐานทักษะทางภาษอังกฤษไม่ดี  ควรมีการปรับพ้ืนฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
 

3. การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือปรับปรงุหลักสูตร 
1. มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีการเผยแพร่ในระดับที่ดีขึ้น 
2. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่  เช่นการประชุมทางวิชาการระดับชาติและ 

นานาชาติ 
3. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรศิลปศาตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มผีลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.52 ระดับคุณภาพดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 1 ตัวบ่งช้ี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
3.62 ระดับคณุภาพดี 13 ตัวบ่งชี ้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กตั
วบ

่งช
ี้ใน

 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2 
- 6

 

2 - - 4.52 
(2.1,2.2)

4.52 ระดับคุณภาพดี 

3 3 3.00 
(3.1,3.2,3.3)

- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.00 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 
(5.1)

3.67 
(5.2,5.3,5.4)

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 
(6.1)

- 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 3.43 3.50 4.52 3.62 ระดับคุณภาพดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2   

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1. บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีมาก 
2. มีโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ได้ไปเผยแพร่
ผลงานในต่างประเทศโดยได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน
จากมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมให้รายวิชาต่างๆมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้ภาษาเพ่ิมขึ้น 

  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้นิสิตแผน ข มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

 

  
 
องค์ประกอบที่ 3  

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
  
  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการประเมินผลจากการปรับกระบวนการจนมีผล

การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  

 
องค์ประกอบที่ 4 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1.อาจารย์ประจําของหลักสูตรมีคุณภาพทั้งในเร่ือง
คุณวุฒิ  ตําแหน่งทางวิชาการ  และผลงานทาง
วิชาการ 

ส่งเสริมให้อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น 

  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1.เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเลือกที่หลากหลาย นําผลการประเมินมาปรับปรุง ให้เห็นผลเด่นชัดมากขึ้น 
เช่น การประเมินผู้เรียน การวางระบบผู้สอน 

  
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

 จัดทําแผนที่นําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
  

 
องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
  
  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงให้เห็นผลเด่นชัดมากขึ้น  ควรมีการประเมินผลจากการปรับกระบวนการจนมีผล

การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลกัสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลกัสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และ 

หลักสูตรศลิปศาตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 

หมายเหตุ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1 :  ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย 
ลายเซ็น :    ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2 : ผศ.ดร. สายวรุณ  จําปาวัลย์ 
ลายเซ็น :    ผศ.ดร. สายวรุณ  จําปาวัลย์  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3 : อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรตัน์ 
ลายเซ็น :    อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเช้ือ 
ลายเซ็น :    ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเช้ือ                 วันที ่: 1 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5 : ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล 
ลายเซ็น :    ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 
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เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายวรุณ  จําปาวัลย์  (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น :       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายวรุณ  จําปาวัลย์  วันที่  10  สิงหาคม  2559 
 

เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร. วาณี  อรรจน์สาธิต  (คณบดี) 
ลายเซ็น : อาจารย์ ดร. วาณี  อรรจน์สาธิต   วันที่   สิงหาคม  2559 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

EN 501 1/2558 1            1 1 
EN 502 1/2558  3 12          15 15 
EN 541 1/2558 3 2 6          11 11 
EN 521 1/2558  3 12          15 15 
EN 636 1/2558  5 4  1        10 9 
EN 637 1/2558 1 2 2 1         6 5 
EN 649 1/2558               
EN 501 2/2558 2 7 1       1   11 10 
EN 532 2/2558 6 5 8       1   20 19 
EN 648 2/2558  2 8          10 10 
EN 637 2/2558  3 3       1   7 7 
                

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ไม่ม ี      
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ

ไม่ม ี    
    
    
    

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
ไม่ม ี     
     
     

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมนิโดย
นิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
EN 501 1/2558    
EN 502 1/2558    
EN 541 1/2558    
EN 521 1/2558    
EN 636 1/2558    
EN 637 1/2558    
EN 649 1/2558    
EN 501 2/2558    
EN 532 2/2558    
EN 648 2/2558    
EN 637 2/2558    
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจกับเทคนิคการสอนของผู้สอน  
 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผู้สอนมีปัญหาในการประเมิน
นิสิตด้านคุณธรรม   จริยธรรม 

แนะนําผู้สอนให้ใช้แบบประเมิน 

ความรู้ นิสิตมี พ้ืนฐานความรู้ทางด้าน
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  
โดยเฉพาะด้านการเขียน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
เขียนให้แก่นิสิต 

ทักษะทางปัญญา นิสิตไม่ค่อยร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  มักจะคอยฟังและ
จด  

ฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วย
ตน เ อ ง ม ากขึ้ น   และมี ก า ร
อภิปรายมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- 
 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตยังมี ปัญหาในการสืบค้น
ข้อมูลในฐานต่างๆ  และการ
เขียนการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
สืบค้นข้อมูลและการเขียนการ
อ้างอิงให้แก่นิสิต 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 1 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.87 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด   คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 3 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) 2 ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

2 ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น      
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20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 1 น้ําหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 
ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 
 

ชิ้น   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) 

 
ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 
 

ชิ้น   
25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

 
ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์ น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60)   

 
  

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)   ชิ้น   
36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น      
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42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   
44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 4 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 80 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 
ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

2 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   
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59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

2 ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)   ชิ้น   
70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ  4.40 น้ําหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   
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78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) ชิ้น 
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) ชิ้น 
80 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
81 งานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก    

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   
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ภาคผนวก จ 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาภรณ ์ย้ิมวิลัย 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Asst. Prof. Dr. Supaporn Yimwilai 

ตําแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02)2601770-7  ต่อ 16268 

Email           supapoy@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

สําเร็จ 

อ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2528 

กศ.ม. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2542   

M.A. English University of Delaware, USA   2543 

Ph.D English University of Delaware, USA   2545 

 

ความเช่ียวชาญ 

 วรรณคดีภาษาองักฤษ  การอ่านภาษาองักฤษ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Yimwilai, S. (2015) Fooling the White Folks: The Passing Politics of Eurasian Onoto 

Watanna.  Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University.  6(2): 79-95. 

Yimwilai, S. (2015). An Integrated Approach to Teaching Literature. English Language  

 Teaching.  English Language Teaching. 8(2): 14-21. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Yimwilai, S. (2016). Sui Sin Far: the Pioneer of Asian American Tricksters. Proceedings from  

 Arts, Humanities, Social Sciences & Education, January 8-11, 2016. Honolulu, 

Hawaii, USA Honolulu: HUIC 

Mesnukul, P., Yimwilai, S. & Chaya, W. (2015). The Effect of Teaching English  

 Vocabulary through Cultural Content on Sixth-Grade Students’ English Vocabulary  
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 Learning. Proceedings from “The 2014 International Conference on 2st International  

Conference on Language, Literature, and Cultural Studies, 20-21 August 2015.  

Chonburi, Thailand: Department of Western Languages, Faculty of Humanities and  

Social Sciences, Burapha University.  

Choochom, F & Yimwilai, S. (2014). Developing Thai Students’ Critical Reading Skills  

 through the Instruction Based on Reader-Response Approach. Proceedings from The  

 2014 International Conference on Language and Culture Education: Current  

 Perspectives and Future Directions, July 22
nd
 – 23

rd
, 2014. Bangkok, Thailand: Suan  

 Dusit Rajabhat University.  

Yimwilai, S. (2014). The Effect of an Integrated Approach to Teaching Literature.  

Proceedings from “The 2014 International Conference on ‘Language and Culture  

Education: Current Perspectives and Future Directions,’” July 22
nd
 – 23

rd
, 2014.  

Bangkok, Thailand: Suan Dusit Rajabhat University.  

Yimwilai, S. (2012). Environmental Awareness in Three Environmental Writings: Literature 

that Inspires the Appreciation and Concern for Environment. Proceedings from The  

11th Annual Hawaii International Conference on Arts and Humanities, January 11-14,  

 2012. Honolulu, Hawaii, USA Honolulu: International Conference on Arts and  

 Humanities.                                                                                                                       

 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

สภุาภรณ ์ ย้ิมวิลัย. (2554). Introduction to Prose and Poetry.  ตาํรา.  กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

อก 602 การเขยีนงานวิจัย 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

Teaching Literature to Promote 

the Philosophy of  Sufficient 

Economy 

คณะกรรมการการ

อดุมศึกษา 

2549 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

The Effect of an Integrated 

Approach to Teaching Literature 

on EFL Students’ Critical 

Thinking Skills 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 

The Effect of Multimodal 

Approach on EFL Students’ 

Reading Ability 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มศว 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรณุ จาํปาวัลย์ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Asst. Prof. Dr. Saiwaroon Chumpavan, 

ตําแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 2601770-7  ต่อ 16219 

Email          saiwaroon@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

สําเร็จ 

ค.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 

Ed.D. Curriculum & Instruction Illinois State University, USA 2544 

 

ความเช่ียวชาญ     

 ภาษาองักฤษ หลักสตูรและการสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 Ket-aim, N., Srinaowaratt, S., & Chumpavan, S. (2015). English-Thai translation strategies  

  used by professional novel and scientific-text translators. A Transnational Peer  

  Reviewed Journal Devoted to English Language & Literature, 5(1), 113-120. 

 Patil, Z. N., Chumpavan, S. (2015). Some consequential issues in the teaching of grammar.   

  Maulana Azad Journal of English Language and Literature, 7(1). 

                    Jeharsae, F. L., Chumpavan, S., & Srinaowaratt, S. (February, 2013). English oral  

  communication problems and strategies used by Thai employees in an international  

  workplace to communicate with native and non-native English speaking customers.  

  Contemporary Issues in Languages and Humanities, 3(1), 34-49. 

 Patil, Z. N., Chumpavan, S., & Al-Bataineh, A. (January-June, 2013). Book Review:  

  Culture in second language teaching and learning. The International Journal of Asian  

  Arts and Culture, 1(1), 147-150.  
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                    Numpoon, P., Chumpavan, S., & Srinaowaratt, S. (March, 2012). Thai students’ performance  

     in English independent and integrated speaking tasks [Electronic version].  IMEJ:  

  International Multidisciplinary e-Journal, 1(3), 26-38. (Available at  

  www.shreeprakashan.com) 

 

 2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 Sarasit, J., & Chumpavan, S. (2015). Collocation and English Language Learning. Proceeding  

  from  2
nd
 International Conference English Scholars Beyond Borders, Feb. 5-7, 2015.  

  Bangkok, Thailand: Department of Western Languages, Faculty of Humanities,  

  Srinakharinwirot University.   

                    Chumpavan, S, & Patil, Z. N. (2013). Pronunciation problems of Thai learners of English as a  

  foreign language. Proceeding from the 5
th
 International Conference on Teaching English  

  as a Foreign Language (COTEFL), “Redefining English Teaching Policies &  

  Practices,” May 11-12, 2013. Purwokerto, Indonesia:the University of  

  Muhammadiyah, ,  

  

 3.  ตํารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

อก 602 การเขยีนงานวิจัย 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

Pronunciation Problems of Thai 

Learners of English as a Foreign 

Language  

Contemporary 

Issue in Language 

and Humanities 

2556 หัวหน้าโครงการ 

Reading Strategies, Reading 

Problems, and Reading 

Achievement of Thai University 

Students Studying in Thailand  

Contemporary 

Issue in Language 

and Humanities 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   อาจารย์ ดร. นราธปิ ธรรมวงศา 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Dr. Narathip  Thumawongsa 

ตําแหน่งทางวิชาการ      อาจารย ์

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02)2601770-7  ต่อ 16216 

Email           snowy_is_coming@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

สําเร็จ 

ศศ.บ ภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 2543 

ศศ.ม ภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  2548   

ปร.ด ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  2558 

 

ความเช่ียวชาญ 

 ภาษาองักฤษธุรกจิและ เพ่ือการสื่อสาร 

 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
Thumawongsa, N. (2015). The Effect of Computer Assisted Pronunciation Learning Program  

 On Thai College Students’ Pronunciation Performance and Autonomous Learning  

 Capacity. Manutsat Paritat, 37(1), 1-20. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Thumawongsa, N. (2015).  The Integration of Mobile-Assisted Language Learning     

  Application on English Pronunciation learning. Proceedings from the International  

 Symposium on Business and Social Sciences December 2-4. Tokyo, Japan. 

Thumawongsa, N. (2013). The Exploration of Teaching Pronunciation of English Using 

Computer Assisted Language Learning for University Students in Thailand. In  

 Proceeding from the 2013 International Conference of Innovation in Teaching 

Languages and Cultures (pp. 8-12). Bangkok, Thailand. 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ   หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  หน้า 158 

 

Thumawongsa, N. (2013). The Effect of Poverty toward English Language Learning  

 Outcome: College level. Proceeding from the Asian Conference in Education  

 2013. Osaka, Japan 

 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 654 สมัมนาภาษาองักฤษเพ่ือการตลาดและการ

โฆษณา 

  

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       ดร. วรรธนะ สขุศิริปกรณชั์ย 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Dr. Watthana  Suksiripakonchai 

ตําแหน่งทางวิชาการ      อาจารย ์

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 649-5000 ต่อ 16407 

Email           watthanas@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

สําเร็จ 

LL.B.  Laws University of Canberra, Australia 2550 

LL.M. Laws University of Canberra, Australia 2552 

ศศ.ด การสอนภาษาองักฤษ  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 2557 

 

ความเช่ียวชาญ     

ภาษาองักฤษธุรกจิและการแปล 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Suksiripakonchai, W. (2015). English as a lingua franca and its status in Thailand:  
          Implication for teaching pronunciation in Thailand. The Journal of Asian Critical       
          Education, 3, pp. 5-11.  
Suksiripakonchai, W. (2013). Investigation of Thai University Students’ Attitudes  

towards Native/Non-native Speakers of English. Journal of Humanities and Social  
Sciences, Burapha University, 21(35), pp. 49-68.  

Suksiripakonchai, W. (2013). ICAO Language Proficiency Requirements and Training  
Guidance for Thailand. SDU Research Journal, Suan Dusit Rajabhat University,  
8(1), pp. 175-183.  
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2.  บทความวิจยัทีน่าํเสนอในการประชมุวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

 Suksiripakonchai, W. (2015). Analysis of International Civil Aviation Organization  

         Language Proficiency Rating Scale (Pronunciation Category) and its Implications for      

         the Teaching of Aviation English in Thailand. Proceedings from the English Scholars  

         Beyond  Border Conference 5-7 February 2015, pp. 69-79.  

 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 512 ทฤษฎแีละการฝึกการแปล 

     

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณติา  กุลสริิสวัสดิ์ 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Asst. Prof. Dr. Phnita  Kulsirisawas 

ตําแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 2601770-7  ต่อ 16219 

Email          Phnita2002@yahoo.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

สําเร็จ 

อ.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 

M.A.  Instruction & Learning University of Pittsburgh, USA 2545 

Ph.D.  TESOL University of Manchester, UK. 2551 

 

 

ความเช่ียวชาญ     

การเขยีนและการสอนภาษาองักฤษ 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Kulsirisawad, P. (2014). Coming to Understand Thai EFL Student Writers' Problems with 

Verb Related Errors. Journal of Humanities Parithat, Srinakharinwirot University, 36(1). 

Kulsirisawad, P. (2012). Students’ Perceptions on the Integration of Peer Feedback on 

Grammatical Errors in the EFL Writing Classroom. Journal of Humanities Parithat, 

Srinakharinwirot University, 34(2). 

 

2.  บทความวิจยัทีน่าํเสนอในการประชมุวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

Kulsirisawad, P. (2012). Developing Learner Autonomy in EFL Writing Classrooms via Peer 

 Feedback.” Proceedings of CULI National Seminar 2012: Balancing Globalization and 

Localization in ELT. Retrieved from  http://www.culi.chula.ac.th/International/ 

conferences/National/national2012/index.htm 
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3.  ตํารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 542 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา 

     

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ผศ. ดร.อญัชลี  จันทร์เสม 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Asst. Prof. Dr. Anchalee Jansem 

ตําแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 649-5000 ต่อ 16248 

Email           anchalej@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วฒุิการศึกษา คณุวฒุิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่
สาํเรจ็ 

กศ.บ. (เกยีรติ

นิยม) 

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

บางแสน 

2530 

M.Ed TESOL University of South Australia,  

Australia 

2540 

Ed.D. Curriculum & Instruction Illinois State University, USA 2551 

 
ความเช่ียวชาญ 

 การสอนภาษาองักฤษ และการพัฒนาครปูระจาํการ          

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Jansem, A, & Supasetsiri, P. (2016). A Synthesis of Qualitative Research on Thai  

 Corporations’ Corporate Social Responsibility Communication Strategies. วารสารบรรณ 

 ศาสตร ์มศว, ปีที่ 9 (1), 48-62. 
Jansem, A.  (2015). On Reflection in Teacher Education: A review of concepts to practicality.   

UMT-POLY Journal, 12(1), 55-61. 

Jansem, A.  (2014). Exploring Non-Native EFL Teachers’ Knowledge Base: Practices  

      and Perceptions. International Journal of Applied Linguistics and English Literature,  

  3(6), 252-259. 

Jansem, A. (2013). Teacher Questions in Second Language Classrooms: From Complexity to  

Simplicity and Implications.  UMT-POLY Journal, 10(2), 66-75. 

 

Jansem, A. (2013). An Analysis of the Models of Reflections Regarding English Pedagogy  
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of Doctoral Students in English. Journal of World Universities Forum, 5(4), 1-11. 

Klassen, R., Wilson, E., Siu, A., Hannok, W., Wong, M., Wongsri, N., Sonthisap, P.,  

 Pibulchol. & Jansem, A.  (December 2012). Preservice teachers’ work stress, self- 

 efficacy, and occupational commitment in four countries. European Journal of  

 Psychology of Education.  Online.  DOI 10.1007/s10212-012-0166-x. 

Jansem, A.  (2012). An Analysis of Teacher Talk and Teaching Practices in a Process  

 Writing-Based EFL Composition Class: A Case Study. Manutsat Paritat: Journal of 

 Humanities, 34(2), 53-66. 

Worasiri Boonsue , Anchalee Jansem, Sirinan Srinaowarat. (2015). Interactional Patterns in 

Face-to-Face and Synchronous Computer-mediated Communication in Problem-based  

Learning Contexts. Journal of Language Teaching and Research  6 (1) January 2015,  

99-110. 

  

2.  บทความวิจยัทีน่าํเสนอในการประชมุวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

 ไม่มี 

 

 3.  ตํารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ             

 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ผศ. ดร.อมุาพร  คาดการณไ์กล 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Asst. Prof. Dr. U-maporn Kardkarnklai 

ตําแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 649-5000 ต่อ 16218 

Email           ukard252@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

สําเร็จ 

ศษ.บ ศึกษาศาสตรบัณฑติ (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526 

กศ.ม การศึกษามหาบัณฑติ (การสอน

ภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531 

M.A. Teaching English for International 

Communication 

University of Central Lancashire, 

U.K. 

2542 

Ph.D Linguistics Science (Intercultural 

Communication) 

University of Reading, U.K. 2547 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

คาดการณไ์กล, อมุาพร. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองคป์ระกอบที่มี 

 ประสทิธภิาพของการ เรียนการสอนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในรายวิชาการเขยีนภาษาองักฤษ.  

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสงัคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และศิลปะ  

(1): 1-31. 

Kardkarnklai, U. (2014). Hybrid Learning Design and Effective Components of E- 

 Learning in English Writing Course. Silpakorn University Journal. 35(1), 1-31. 

Srisuwan, L. & Kardkarnklai, U. (2014). Problems of Industrial Pharmacists at Two Large  

 Multinational Pharmaceutica I Manufactures in Thailand. Asian Social Science.  

 10(22), 142-155. 
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Yaoprukchai, S. & Kardkarnklai, U. (2014). Organizational Culture: The Perspective of New  

 Hires and Existing Employees of a Pharmaceutica I Company in Thailand. Asian Social  

 Science, 10 (14) July: 224-238. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

คาดการณไ์กล, อมุาพร. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองคป์ระกอบ ที่มี 

ประสทิธภิาพของการเรียนการสอนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในรายวิชาการเขยีนภาษาองักฤษ.  

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ  

(1): 1-31. 

 

3.  ตํารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 553 การสื่อสารทางธุรกจิข้ามวัฒนธรรม 

  

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ผศ. ดร. อสุาห์ภรณ ์สขุารมณ ์

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Asst. Prof. Dr. Usaporn Sucaromana 

ตําแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       02-649-50000 ต่อ 16227 

Email          usaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

สําเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

M.Ed. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2547 

Ph.D. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2554 

 

ความเช่ียวชาญ 

 Linguistics, Applied Linguistics, Psycholinguistics, Psychology, Education,  

 Educational Psychology, Organizational Psychology    

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Tarat, S. & Sucaromana, U. (2014). An Investigation of the balanced literacy approach for  

 enhancing phonemic awareness of Thai first-grade students. Theory and 

 Practice in Language Studies, 4(11). 2265-2272. 

Thajakan, N. & Sucaromana, U. (2014). Enhancing phonemic awareness of Thai grade one  

 students through multimedia computer-assisted language learning.  

 Theory and Practice in Language Studies, 4(11). 2294-2300. 

Sucaromana, U. (2013). The effects of blended learning on the intrinsic motivation of Thai  

 EFL students. English Language Teaching, 6(5). 141-147. 

Sarinnapakorn, F. & Sucaromana, U. (2013). Emotional intelligence among business  

 consultants: A comparative study. Asian Social Science, 9(3). 1-6. 

Suksaranruedee, S. & Sucaromana, U. (2013). Working morale on hospitality employees in  

 Thailand. Asian Social Science, 9(10). 88-92. 

Srithongkham, K. & Sucaromana, U. (2013). Intrinsic motivation: A study of student learning  
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 English as a foreign language. The New English Teacher, 7(1), 90-101. 

 

2.  บทความวิจยัทีน่าํเสนอในการประชมุวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

Pariyabhat Ariyaponoson, Usaporn Sucaromana. (2015). Emotional Intelligence among Thai  

 Customs Officers.  Proceedings from 31
st
 the IIER International Conference 2

nd
 August  

 2015 Venue Bangkok, Thailand. 

Thajakan, N. & Sucaromana, U. (2014). Computer-Assisted Language Learning: Enhancing 

Phonemic Awareness of Thai Primary School Students. In C.Dan (Ed.). Proceedings from 

Economics Development and Research: Linguistics, Literature and Arts.  

 (pp. 88-92). Hong Kong: IACSIT Press. 

Tarat, S., Sucaromana, U., & Srinaowaratt, S. (2013). The Balanced Literacy Approach:  

 Enhancing Phonemic Awareness of Young Thai EFL Students. Proceedings from 3
rd
  

 AnnualInternational Conference on Education & e-Learning (EeL 2013). (pp.164- 

 168). Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). 

Wongthaworn, K. & Sucaromana, U. (2012). Job Satisfaction among Staff Members in an  

 International School. In D.Yoeloa, K.P.Mohan, & P.Thampitak (Eds.). Proceedings  

 from The 8
th
 International Postgraduate Research Colloquium: Interdisciplinary  

 Approach for Enhancing Quality of Life. (pp.54-63). Bangkok: Behavioral  

 Science Research Institute. 

  

 3.  ตํารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 521   ภาษาศาสตร์สาํหรับผู้เรียนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
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5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประ

มาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มี

ต่อแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้

ทศันคติในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ

และความพึงพอใจในบรรยากาศการ

เรียนรู้ของนิสติปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 อสุาห์ภรณ ์สขุารมณ ์

 

ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มี

ต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชา

ภาษาต่างประเทศของนิสติปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 อสุาห์ภรณ ์สขุารมณ ์
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ภาคผนวก ฉ 

การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรใหม่ 
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การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรใหม่ 

 

ช่ือหลกัสูตรเดิม    ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ช่ือหลกัสูตรปรบัปรุง   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

สาระสําคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 1. แก้ไขรหัสวิชา 1 รายวิชา 

 2. แก้ไขรหัสวิชา  และรายช่ือวิชา 1 รายวิชา 

3. ปรับปรงุคาํอธบิายรายวิชา  1 รายวิชา 

4. ปรับปรงุคาํอธบิายรายวิชา  และรหัสวิชา 1 รายวิชา 

5. ปรับปรงุคาํอธบิายรายวิชา  รหัสวิชา และช่ือวิชา 4 รายวิชา 

6. รวมรายวิชา 4 รายวิชา 

7. เพ่ิมรายวิชา 11 รายวิชา 

8. ยกเลิกรายวิชา 7 รายวิชา 

9. เปล่ียนหมวดวิชา 1 รายวิชา 

10. ยกเลิกหมวดวิชาเลือกเสรี   

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 
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2.1 แก้ไขรหัสวิชา 

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 653  สมัมนาเรื่องสั้น    

 

อก 533 สมัมนาเรื่องสั้น มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทาํให้ลาํดบัรหัส

วิชาเปลี่ยนไป 

 

2.2 แก้ไขรหัสวิชา  และรายฃื่อวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 636  สมัมนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อก 525  การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทาํให้ลาํดบัรหัส

วิชาเปลี่ยนไป  แก้ไขชื่อเพื่อให้ชัดเจนว่าศกึษาเฉพาะ

ภาษาองักฤษเท่านั้น 

 

2.3 ปรับปรงุคาํอธบิายรายวิชา   

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

ศึกษาวิธกีารเขยีนเชิงวิชาการในรปูแบบต่างๆ ฝึก

เขยีนแสดงความคิดเหน็และเขยีนเชิงวิเคราะห์ 

ตลอดจนศึกษาวิธกีารอ้างองิเอกสารในแบบสากล 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขยีนบทความและงานวิจัย

ต่อไป 

อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

อภิปรายประเดน็และระเบียบวิธวีิจัยในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ รวมถงึการสร้างเครื่องมือ การเกบ็

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล 

 

เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2.4 ปรับปรงุคาํอธบิายรายวิชา  และรหัสวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 502  การเขยีนภาษาองักฤษระดบับัณฑติศึกษา 

ศึกษาวิธแีละฝึกเขยีนภาษาองักฤษเชิงวิชาการระดบั

บัณฑติศึกษา ได้แก่ การเขยีนโครงการและรายงาน

วิชาการ 

อก 511  สมัมนาการเขยีนขั้นสงู 

วิเคราะห์วิธกีารเขยีนเชิงวิชาการในรปูแบบต่างๆ ฝึก

เขยีนแสดงความคิดเหน็และเขยีนเชิงวิเคราะห์ 

ตลอดจนศึกษาวิธกีารอ้างองิเอกสารแบบสากลใน

การเขยีนบทความและงานวิจัย 

เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

และเพิ่มเติมรายละเอยีดของรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น 

มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทาํให้ลาํดบัรหัส

วิชาเปลี่ยนไป   

 

2.5 ปรับปรงุคาํอธบิายรายวิชา  รหัสวิชา และชื่อวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 531  การศึกษาเรื่องของภาษา   

ศึกษาองค์ประกอบสาํคัญทางภาษาศาสตร์  รวมทั้ง

ระบบโครงสร้างของภาษา  ได้แก่ เสยีง คาํ ประโยค 

และความหมาย ตลอดจนลักษณะสากลของภาษา

และการรับรู้ภาษา 

อก 521  ภาษาศาสตร์สาํหรับผู้เรียนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ   

ทบทวนองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาองักฤษ  และ

อภิปรายเกี่ยวกบั ระบบเสยีง  ระบบคาํ ระบบ

ประโยค  ระบบความหมาย ตลอดจนการรับรู้ภาษา 

เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

และมีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทาํให้ลาํดบั

รหัสวิชาเปลี่ยนไป  เปลี่ยนชื่อวิชาเพื่อให้ชัดเจนและ

เหมาะสมกบัเนื้อหาวิชา 

อก 534  การวิเคราะห์ปริเฉท   

ศึกษาวิเคราะห์ความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงความใน

ปริเฉท  เช่น บทสนทนาในชีวิตประจาํวันและข้อความ

ในหนังสอืต่างๆ  รวมถงึศึกษาปฎสิมัพันธร์ะหว่าง 

ผู้ใช้ภาษาตามสถานการณต์่างๆ 

อก 523  การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ  

วิเคราะห์ความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงความใน

ปริเฉท  รวมถงึศึกษาปฎสิมัพันธร์ะหว่างผู้ใช้ภาษา

ตามสถานการณท์ี่หลากหลาย 

ตัดรายละเอยีดที่ไม่จาํเป็น มีการเปลี่ยนแปลงใน

รายวิชาอื่นๆ ทาํให้ลาํดับรหัสวิชาเปลี่ยนไป  เปลี่ยน

ชื่อวิชาเพื่อให้ชัดเจนว่าจะศกึษาเฉพาะภาษาองักฤษ

เท่านั้น 
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หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 540  สมัมนาวรรณกรรมวิจารณ ์

ศึกษาวรรณกรรมเด่นและทฤษฎกีารวิจารย์ผลงาน

ทางวรรณกรรม เช่น ทฤษฎกีารวิจารณต์ามแนวคดิ

ทางจิตวิทยา สงัคมวิทยา  และรปูแบบวรรณกรรม

ต่าง ๆ เพื่อฝึกการวิจารณอ์ย่างมีหลักเกณฑ ์

อก 531  ทฤษฎวีรรณกรรมวิจารณ ์

อภิปรายทฤษฎวีรรณกรรมวิจารณต์ามแนวคิดต่างๆ 

และนาํทฤษฏมีาประยุกตใ์ช้ในการวิจารณ์

วรรณกรรม 

ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจนขึ้น  ปรับคาํอธบิายรายวิชา

เพื่อให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และตดัรายละเอยีดที่ไม่จาํเป็น 

มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทาํให้ลาํดบัรหัส

วิชาเปลี่ยนไป   

อก 635 ภาษาและสงัคม    

ศึกษาหลักการสาํคัญในภาษาศาสตร์สงัคม  เช่น ลีลา

ภาษา  ทาํเนียบภาษา  การเปลี่ยนแปลงภาษา  

ตลอดจนศึกษาทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัความหลากหลาย

ของภาษา  สงัคมที่ใช้ภาษาต่าง ๆ กนั  และ

ความสมัพันธร์ะหว่างภาษาและสงัคม  รวมทั้งปัจจัย

ทางสงัคมที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษา 

อก 524  ภาษาองักฤษและสงัคม    

อภิปรายหลักการสาํคัญในภาษาศาสตร์สงัคม  ทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกบัความหลากหลายของภาษา  การ

เปลี่ยนแปลงและความหลายหลายของภาษา  และ

ความสมัพันธร์ะหว่างภาษาองักฤษและสงัคม  

รวมทั้งปัจจัยทางสงัคมที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษาองักฤษ 

ตัดรายละเอยีดที่ไม่จาํเป็น มีการเปลี่ยนแปลงใน

รายวิชาอื่นๆ ทาํให้ลาํดับรหัสวิชาเปลี่ยนไป  เปลี่ยน

ชื่อวิชาเพื่อให้ชัดเจนว่าจะศกึษาเฉพาะภาษาองักฤษ

เท่านั้น 
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2.6 รวมรายวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 637 การศึกษาประเดน็ทางภาษาศาสตร์

ประยุกต ์

ศึกษาวิเคราะห์หัวข้อทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ตาม

ความสนใจของผู้สอนและผู้เรียน 

อก 603  การศึกษาอสิระ     

การค้นคว้าหัวข้อที่นิสติแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ  ที่

เกี่ยวกบัภาษาองักฤษ  วรรณคดีที่เป็นภาษาองักฤษ 

และการสอนภาษาองักฤษ  และนาํเสนอในรปูแบบ

บทความวิจัย 

 

ตามคาํแนะนาํของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนาํให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้ 

อก 648  การศึกษาประเดน็ทางวรรณกรรม  

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมหรือประเดน็ที่สนใจ  

เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งในวรรณกรรมหรือ

ประเดน็ศึกษาเฉพาะทาง 

 

 

อก 521 การแปลเชิงวิชาการ    

ศึกษารปูแบบและวิธกีารแปลเอกสารทางวิชาการ 

เช่น งานวิจัยและบทความวิจยั บทคดัย่อ เอกสาร

ทางกฎหมายและรายงานทางวิทยาศาสตร์  จาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  และจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ 

อก 512 ทฤษฎแีละการฝึกการแปล   

อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎกีารแปล  ปัญหาในการ

แปลและแนวทางแก้ไข  ฝึกแปลเอกสารหลาย

ประเภท และนาํไปประยุกตใ์ช้ในการวิจัยที่เกี่ยวกบั

การแปล  

 

ตามคาํแนะนาํของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนาํให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้ 

อก 622 สมัมนาการแปล     

วิพากษ์  ประเมินและประยุกต์ผลงานวิจัยเกี่ยวกบัการ

แปล  เพื่อนาํไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ  
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หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 541  วรรณกรรมองักฤษ 

ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมองักฤษ เพื่อให้

เข้าใจความหมายตลอดจนแนวคดิทาง

ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของสงัคม

องักฤษในยุคต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถวิจารณง์าน

เขยีนที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ ์

อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั 

อภิปรายบทประพันธภ์าษาองักฤษของกวีชาวองักฤษ

และอเมริกนัในยุคต่างๆ    และวิเคราะห์แนวคดิและ

แนวการเขยีนที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละยุค     

ตามคาํแนะนาํของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนาํให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้ 

อก 542  วรรณกรรมอเมริกนั 

ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมอเมริกนั เพื่อให้

เข้าใจความหมายตลอดจนแนวคดิทาง

ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของสงัคม

อเมริกนัในยุคต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถวิจารณง์าน

เขยีนที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ ์
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หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 544  วรรณกรรมร่วมสมัย 

ศึกษาวรรณกรรมดีเด่นร่วมสมัย  ที่นาํเสนอในรปูแบบของ

ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง และบทละคร  โดยเน้นในหัวข้อต่อไปนี้

คือ รปูแบบการเขยีน  การใช้ภาษา  หรือหัวข้อทาง

วัฒนธรรม (เช่น เพศ  เชื้อชาติ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ)์ 

อก 635  หัวข้อคัดสรรทางวรรณคด ี  

การนาํเสนอและอภิปรายหัวข้อที่เลือกใน

วรรณกรรมที่ประพันธเ์ป็นภาษาองักฤษและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ตามคาํแนะนาํของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนาํให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้  โดยรวมวิชาเข้าด้วยกนั  และ

สอนตามความสนใจของนิสติว่าสนใจที่จะเรียนใน

หัวข้อใด 

อก 545 วรรณกรรมชนกลุ่มน้อย    

ศึกษางานเขยีนของชนกลุ่มน้อยในอเมริกา  เพื่อให้เข้าใจ

ชีวิต  วัฒนธรรม  ค่านิยม  สงัคม  ศาสนา  ตลอดจน

ปัญหาและความทุกขย์ากที่กลุ่มชนนั้นประสบ 

  

อก 546  วรรณกรรมเพื่อสทิธสิตรี   

ศึกษาทศันะเกี่ยวกบัสตรีที่ปรากฏในงานเขยีนทั้งของ

นักเขยีนชายและนักเขยีนหญิงในงานเขยีนประเภทต่างๆ  

เช่น  บทละคร  อตัตชีวประวัติ  และจดหมายต่างๆจาก

อดีตถงึปัจจุบนัเพื่อศึกษาบทบาทและสถานภาพทางสงัคม 

ของสตรี  ตลอดจนการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความสาํเรจ็ในชีวิต 

  

อก 647  วรรณกรรมวิเคราะห์เชิงสงัคม   

วิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นในเชิงสงัคม  โดยศึกษาประวัต ิ

ศาสตร์  สภาพสงัคม  ตลอดจนปัญหาทางสงัคม  ที่นัก

ประพันธต์้องการสะท้อนหรือชี้นาํให้เหน็โดยผ่านผลงาน

ทางวรรณกรรม 
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หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 649   สมัมนาวรรณกรรมสาํหรับเดก็   

วิเคราะห์วรรณกรรมที่ดีเด่นสาํหรับเดก็  เช่น  เทพนิยาย  

เรื่องเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว  ผจญภัยและวิทยาศาสตร์ 

  

อก 651  ภาพยนตร์ศึกษา    

ศึกษาผลงานทางวรรณคดีในรปูแบบของภาพยนตร์  โดย

เน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการนาํเสนอ  เพื่อ

เน้นประเดน็ปัญหาที่ถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดของตัวละคร  

เช่น  การแสดง  การใช้แสงและเสยีง  และการใช้เทคนิค

พิเศษต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสมั พันธข์อง

เทคโนโลยีที่มีต่อผลงานวรรณกรรม 

  

อก 652  สมัมนาบทละคร    

วิเคราะห์บทละครของยุโรปและอเมริกนัเพื่อให้เข้าใจ

วิวัฒนาการของบทละคร  แนวคิดที่เป็นลักษณะเด่นของแต่

ละยุค  ปรัชญาและปัญหาทางสงัคมที่ปรากฏในงานเขยีน  

  

อก 661  สมัมนาบทร้อยกรององักฤษและอเมริกนั 

วิเคราะห์บทประพันธร์้อยกรองภาษาองักฤษของกวีชาว

องักฤษและอเมริกนัในยุคต่างๆ    เพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่

เป็นลักษณะเด่นของแต่ละยุค    พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์

และวิจารณบ์ทประพันธป์ระเภทร้อยกรองได้อย่างมี

หลักเกณฑท์างสงัคมที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษา 
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2.7   เพิ่มรายวิชา  

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง    เหตุผล 

              - อก 532 วรรณกรรม  วัฒนธรรม  และสื่อ เพื่อให้มีรายวิชาวรรณคดีที่เหมาะสมกบัยุคสมัย  และ

ความสนใจของผู้เรียน 

              - อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ             

ตามคาํแนะนาํผู้ใช้บัณฑติ  ที่เหน็ว่าควรผลิตบัณฑติที่

มีความรู้ภาษาองักฤษ  และตอบสนองตลาดแรงงาน 

               - อก 542  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษา 

              - อก 543 การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย         

              - อก 544 สมัมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ             

             - อก 551 ภาษาองักฤษในธุรกจินานาชาต ิ  ตามคาํแนะนาํของผู้ใช้บัณฑติที่เน้นว่าแนะนาํให้ผลิต

บัณฑติที่มีความรู้ทางด้านภาษาองักฤษ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน ในระดบัอาเซียนและ

นานาชาต ิ

             - อก 552 การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิขั้นสงู  

            - อก 553 การสื่อสารทางธุรกจิข้ามวัฒนธรรม 

            - อก 645  สมัมนาการพัฒนาวิชาชีพสาํหรับครสูอน

ภาษา                                                

            - อก 654 สมัมนาภาษาองักฤษเพื่อการตลาดและการ

โฆษณา 

            - อก 655 สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อ

สมัยใหม่ 
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 2.8  ยกเลิกรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง 

 

   เหตุผล 

อก 511 ศิลปการพูด                      - ตามคาํแนะนาํของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ตดัรายวิชาที่นิสติไม่

เคยเลือกเรียน และทุกรายวิชาในหลักสตูรนิสติได้ฝึก

พูดแล้ว 

อก 512 การอ่านเชิงวิชาการ                    - ตามคาํแนะนาํของผู้เชี่ยวชาญและจากการสาํรวจความ

คิดเหน็ของนิสติ 

อก 513 พื้นฐานทฤษฎกีารอ่าน                    - จากการสาํรวจความคดิเหน็ของนิสติ  และการ

สมัภาษณศ์ษิย์เก่าที่เหน็ว่าวิชานี้ยากเกนิไป 

อก 514 พื้นฐานทฤษฎกีารเขยีน                    - จากการสาํรวจความคดิเหน็ของนิสติ  และการ

สมัภาษณศ์ษิย์เก่าที่เหน็ว่าวิชานี้ยากเกนิไป  และเป็น

รายวิชาที่นิสติไม่เคยเลือกเรียน 

อก 532 สมัมนาลีลาภาษาองักฤษ                     - เป็นรายวิชาที่ซํา้ซ้อนกบัรายวิชาการวิเคราะห์ปริเฉท

ภาษาองักฤษ 

อก 615 สมัมนาความเรียง                    - จากการสาํรวจความคดิเหน็ของนิสติ  และการ

สมัภาษณศ์ษิย์เก่าที่เหน็ว่าวิชานี้ยากเกนิไป  และเป็น

รายวิชาที่นิสติไม่เคยเลือกเรียน 

อก 623 การแปลวรรณกรรมชั้นสงู                     - ตามคาํแนะนาํของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ตดัรายวิชาที่นิสติไม่

เคยเลือกเรียน  

 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ   หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  หน้า 181 

 

2.9 เปลี่ยนหมวดวิชา 

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 602 การเขยีนงานวิจัย 

หมวดวิชาเอกเลือก 

อก 602 การเขยีนงานวิจัย 

หมวดวิชาบังคับ 

 อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาปริญญานิพนธม์ี

ความเหน็ว่านิสติเรียนวิชาเกี่ยวกบัการวิจัยเพียง 1 

รายวิชา  ยังมีความรู้ ไม่เพียงพอเพื่อดาํเนินการวิจัย  

ทาํให้มีปัญหาในการทาํวิจัย 
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