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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 254800911084
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
Master of Arts (English)
M.A. (English)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 4. จํ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาอังกฤษ เอกสารและตําราเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและชาวต่าง าติ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมในการประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมในการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ออกแบบไว้ เพื่อให้ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อได้
หลากหลาย เช่น
8.1 นักวิจัยด้ านภาษาอังกฤษ/ด้ านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
8.2 พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทข้ ามชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถาบันที่เปิ ดสอนและฝึ กอบรมด้ าน
ภาษาอังกฤษ
8.4 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ
8.5 นักแปล/ล่าม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 2

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจํ าตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่จบการศึกษา

1

ผศ. ดร. สุภาภรณ์
ยิ้มวิลัย

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2528
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2542
M.A. (English), 2543
Ph.D (English), 2545

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Delaware, USA
University of Delaware, USA

2

ผศ. ดร. สายวรุณ
จําปาวัลย์

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2525
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535
Ed.D (Curriculum and INS), 2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
llinois State University,USA

3

ดร. นราธิป ธรรมวงศา

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ), 2543
ศศ.ม (ภาษาและการสื่อสาร), 2548
ปร.ด (ภาษาและการสื่อสาร), 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขประจําตัว
ประชาชน

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ํ าเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กฎบัตรอาเซียนข้ อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be
English” “ภาษาที่ใช้ ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายที่หยิบยกมากล่าวถึง
เป็ นการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันในการทํางานร่วมกันของเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล ตลอดจน
องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ความหมายของบทบัญญัตทิ ่ใี ห้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาของอาเซียนสําหรับการทํางานร่วมกันนั้นมี
ความหมายกว้ างไกลไปถึงทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้ วย กล่าวคือประชาชนพลเมืองใน 10
ประเทศอาเซียนจะต้ องใช้ ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจําชาติหรือภาษาประจําถิ่น
ของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจ้ าหน้ าที่รัฐเท่านั้นที่จะต้ องติดต่อสื่อสารกัน และ
ร่วมประชุมปรึกษาหารือไม่เฉพาะนักธุรกิจและผู้ท่มี าติดต่อการค้ าระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะต้ องใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจระหว่างกัน แต่ทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้ วนแล้ วแต่เป็ น
พลเมืองของอาเซียนและต้ องไปมาหาสู่ เดินทางท่องเที่ยว ทําความรู้จกั คุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้ซ่ึงกันและ
กัน และที่สาํ คัญกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะต้ องเดินทางข้ ามพรมแดนเพื่อหางานทําและแสวงหาโอกาสที่
ดีกว่าให้ กบั ชีวติ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็ นเครื่องมือที่สาํ คัญอันดับหนึ่งสําหรับพลเมืองอาเซียน ใน
การสื่อสารสร้ างสัมพันธ์ส่โู ลกกว้ างของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีท่ขี ยายกว้ างไร้ พรมแดน
โลกแห่งการแข่งขันไร้ ขอบเขตภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงเป็ นภาษาที่สองของชาว
อาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็ นภาษาประจําชาติของแต่ละคน d
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นอกจากนี้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” ของรัฐบาลปัจจุบนั โดยมี
เป้ าหมายที่เปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ ปานกลางขั้นสูง” ให้ กลายเป็ นกลุ่ม
“ประเทศที่มีรายได้ สงู ” ด้ วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้ นไป
ทางการนําเทคโนโลยีเข้ ามาปรับใช้ และความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี ทําให้ มีความ
จําเป็ นในการใช้ ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ ประชากรใฝ่ รู้และ
สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน วิทยาการ และสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและด้ านอื่น ๆ ส่วน
ใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษย่อมส่งผลให้
บุคลากรของชาติมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกปัจจุบันอยู่ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประชากรหลายพันล้ านคนอาศัยอยู่ในหลายร้ อย
ประเทศ จึงมีความหลากหลาย (พหุ)ทางเชื้อชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้มี ทั้งความแตกต่างและคล้ ายคลึงกัน เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศจีน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ประเทศต่างๆ ที่มีประชากรจํานวนมากนี้ มีประชากรที่มีเชื้อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมาก สาหรับในประเทศไทยนั้น เรามีวัฒนธรรมไทยเป็ นหลัก
ของประเทศ แต่ในวัฒนธรรมไทยนั้นก็อยู่บนความหลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม
ประกอบด้ วยกลุ่มคนไทยหลายเชื้อสาย เช่น ไทย จีน ญวณ ลาว เขมร ไทยพวน มลายู ฯลฯ
ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสสังคมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้ เริ่มเข้ ามามีบทบาทกับสังคมไทยมากขึ้น
ไม่ใช่เพียงแค่ด้านเศรษฐกิจการค้ าเท่านั้น แต่ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้ วย เพราะจะมีคนเข้ ามาใน
ประเทศไทยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพิ่มขี้น ปัจจุบันภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติ ที่
ประชากรส่วนใหญ่ของโลกใช้ ในการติดต่อสื่อสารเป็ นหลัก ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญที่
ประชากรของสังคมโลกใช้ เป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับชนชาติอ่นื ที่แตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อทําให้ เกิดความเข้ าใจอันดีต่อกัน สําหรับประชากรไทย นอกจาก
ภาษาอังกฤษจะเป็ นสื่อกลางเพื่อความเข้ าใจอันดีระหว่างชนชาติแล้ ว การใช้ ภาษาอังกฤษจะทําให้ เกิด
การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับประชากรโลก อันจะส่งผลให้ สามารถนํา
ข้ อดีด้านต่างๆที่เรียนรู้มาปรับใช้ ให้ เข้ ากับสังคมและวัฒนธรรมไทยอีกด้ วย ด้ วยเหตุน้ ีผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสภาวการณ์ภายนอกที่กล่าวมาในข้ อ 11 หลักสูตรต้ องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยต้ องสร้ างหลักสูตรให้ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
พัฒนาให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ และประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
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พร้ อมในการก้ าวสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ต้องเตรียมผู้เรียนให้ มีการคิด
วิเคราะห์ การค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง และประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคม เป็ น
บุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาให้ ผ้ ูเรียนเรียนผ่านประสบการณ์ ฝึ กความเป็ นผู้นาํ
เพื่อให้ มีโอกาสนําความรู้ความสามารถไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริงในงานอาชีพและในชีวิตประจําวัน
และเน้ นให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ความเข้ าใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์ และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่นื ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ อย่างเป็ นสุข
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้ บริการ
ทางวิชาการ รวมทั้งเข้ าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้ างเสริมภูมิปัญญาให้ เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทาง
วิชาการ และหลักการให้ การศึกษาแก่ประชาชน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นหลักสูตรที่มีพันธกิจสอดคล้ องกับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวคือเป็ น
หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษา วรรณคดี การสอนภาษาอังกฤษ และ
อังกฤษธุรกิจ ที่มีคุณภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
ได้ ให้ บริการวิชาการโดยให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน และส่งเสริมให้ นิสติ
อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษ ผลิตผลงานวิจัย รับใช้ สงั คม
1.2 ความสําคัญ
ปัจจุบันโลกเข้ าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ จึงจําเป็ นต้ องมีภาษาที่ใช้ เพื่อการสื่อสารในบริบท
แห่งสหวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญ เพราะประชากรส่วนใหญ่ของโลกใช้ ในการ
สื่อสารและติดต่อธุรกิจระหว่างกัน ภาษาอังกฤษยังเป็ นเครื่องมือที่สาํ คัญในการแสวงหาโอกาส และ
สร้ างความสัมพันธ์ส่โู ลกกว้ างของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็ นสื่อกลางในการเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆอีก
ด้ วย พื้นฐานความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญยิ่งในโลก
ปัจจุบนั ดังนั้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษ จึงมีความจําเป็ น
อย่างยิ่งในการเสริมสร้ างและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
1.3.1 ใช้ ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี ทั้งสี่ทกั ษะ คือ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 ทําวิจัยโดยสามารถประยุกต์จากความรู้ภาษาอังกฤษในสาขาวิชา
1.3.3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้น้ันในการพัฒนาตนเองและสังคม
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.4 นําความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้นได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดําเนินการ
แล้ วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิ ดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา /
กลยุทธ์
แผนการเปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม 1. สร้ างเครือข่ายกับ
ความเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
สังคมและนวัตกรรมของ ต่างประเทศ
องค์ความรู้ในสาขาวิชา
2. สํารวจความต้ องการของ
สังคมด้ านความต้ องการ
บุคลากรด้ านภาษาอังกฤษ

2. ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน

ตัวบ่งชี้

1. จํานวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
2. จํานวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง ภายในรอบ 5 ปี
2. รายงานการสํารวจแสดงข้ อมูลอย่าง
น้ อย 3 ประเด็น คือ
- แนวโน้ มของสังคมและธุรกิจ
- คุณสมบัติของบุคลากรที่เป็ นที่
ต้ องการ
- ความรู้และทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
ที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
1. สํารวจความต้ องการของ 1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไม่น้อยกว่า
นิสติ และผู้สอน และ
1 ครั้ง/ปี
ประเมินผลการเรียนการสอน 2. รายงานการสํารวจแสดงข้ อมูลอย่าง
น้ อย 3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
สนับสนุนที่เป็ นที่ต้องการ
- ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ในการจัดการและการใช้ ปัจจัยสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนตามข้ อเสนอแนะ
2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ 1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
2. จํานวนอุปกรณ์ / กิจกรรม /
เรียนการสอนให้ มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนมี
ไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี
ยิ่งขึ้น
3. พัฒนาบุคลากรด้ านการ 3. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร มีบุคลากรไปอบรมระยะสั้นไม่
เรียนการสอน
น้ อยกว่า 2 คน/ปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1.ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้ าเป็ นนิสติ ต้ องเป็ นผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวง
ศึกษาธิการได้ ให้ คาํ รับรอง และมีคุณสมบัติท่วั ไปเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตติ ่างไปจากที่กล่าวมาแล้ วให้ ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นิสติ มีพ้ ืนฐานความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับที่แตกต่างกัน
2.3.2 นิสิตขาดทักษะในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เนื่องจากมีทัศนคติต่อการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คลาดเคลื่อน ไม่ ได้ ตระหนักว่าการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นการเรียนที่ต้อง
ศึกษาค้ นคว้ าจากแหล่งข้ อมูลหลากหลายเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหา/ข้อจํ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม เพื่อปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ และอบรม
ทักษะการใช้ ห้องสมุดและการสืบค้ นข้ อมูล
2.4.2 เปิ ดสอนวิชาทักษะทางภาษาในภาคการศึกษาแรกของการเรียน
2.4.3 กําหนดให้ นิสติ ต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อประกอบการ
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ
2.4.4 จัดหลักสูตรเสริมด้ านการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้ น
การใช้ ภาษาอังกฤษ และจัดตารางให้ นิสติ ได้ ใช้ จริงอย่างต่อเนื่อง
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จํ านวนนักศึกษา
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
ในเวลาราชการ
ชั้นปี ที่ 2
นอกเวลาราชการ
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา
ชั้นปี ที่ 1

2560
15
15
30
-

จํ านวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
2561 2562 2563
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
60
60
60
30
30
30

2564
15
15
15
15
60
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จํานวนรับ)
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2,250,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

2564
4,500,000

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

4,500,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ยอดสะสม
ค่าใช้ จ่าย

(ต่อหัว)

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 2 กลุ่ม x1,000 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)

720,000

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้ จ่ายต่อปี x จํานวนปี )

300,000

ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

13,000

กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร(เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ )

360,000

ค่าครุภัณฑ์ท่ใี ช้ สาํ หรับนิสติ

260,000

ทุนเรียนดีสาํ หรับนิสติ รุ่นนั้น

170,000

→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จํานวนนิสติ ขั้นตํ่า 30 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก

1,823,000
60,766

60,766

37,500

98,266

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) ร้ อยละ 10

15,000

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%)

7, 500

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10

15,000

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000

108,266

10,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

22,500

130,766

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

16,800

147,566
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ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนปี )

8,720

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนปี )

6,000

ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จํานวนปี )

2,080

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนปี )

11,808

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กําหนดให้ เรียนรายวิชาต่าง ๆ
และมีจาํ นวนหน่วยกิต ดังนี้
3.1.1 จํ านวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
9
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
15
12
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
36
รวมไม่นอ้ ยกว่า
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150,000

แผน ข
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
สารนิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
9
21
6
36

3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ กําหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
อก 501 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 501 Research in English Language
อก 511 สัมมนาการเขียนขั้นสูง
3(2-2-5)
EN 511 Seminar in Advanced Writing
อก 602 การเขียนงานวิจัย
3(2-2-5)
EN 602 Research Writing
หมวดวิชาเลือก
แผน ก 15 หน่วยกิต/ แผน ข 21 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาที่เป็ นสัมมนาอย่างน้ อยหนึ่ง
ในสามของรายวิชาเลือกทั้งหมด
หมวดวิชาทางภาษาและวรรณคดี
รายวิชาทางภาษา
อก 512 ทฤษฎีและการฝึ กการแปล
3(2-2-5)
EN 512 Theory and Practice in Translation
3(2-2-5)
อก 521 ภาษาศาสตร์สาํ หรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ต่างประเทศ
EN 521 Linguistics for EFL Learners
อก 522 ภาษาอังกฤษและความคิด
3(2-2-5)
EN 522 English Language and Cognition
อก 523 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 523 English Discourse Analysis
อก 524 ภาษาอังกฤษและสังคม
3(2-2-5)
EN 524 English Language and Society
3(2-2-5)
อก 525 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
EN 525 English Language in Communication
อก 603 การศึกษาอิสระ
3(1-4-4)
EN 603 Independent Study
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รายวิชาทางวรรณคดี
อก 531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์
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 สัมมนาเรื่องสั้น
3(2-2-5)
EN 533 Seminar in Short Stories
อก 634 สัมมนาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกนั
3(2-2-5)
EN 634 Seminar in English and American Literature
อก 635 หัวข้ อคัดสรรทางวรรณคดี
3(2-2-5)
EN 635 Selected Topics in Literature
หมวดวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อก 541 ระเบียบวิธสี อนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 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
3(2-2-5)
อก 543 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผ้ ูเรียนต่างวัย
EN 543 Teaching English to Students of Different Age Groups
อก 544 สัมมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 544 Seminar in Innovative English Teaching and Learning Materials
อก 645 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูสอนภาษา
3(2-2-5)
EN 645 Seminar in Professional Development for Language Teacher
หมวดวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่ การสือ่ สารนานาชาติ
อก 551 ภาษาอังกฤษในธุรกิจนานาชาติ
3(2-2-5)
EN 551 English in International Business
อก 552 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจขั้นสูง
3(2-2-5)
EN 552 Advanced Business Reading and Writing
อก 553 การสื่อสารทางธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
EN 553 Intercultural Business Communication
อก 654 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
3(2-2-5)
EN 654 Seminar in English in Marketing and Advertising
อก 655 สัมมนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
EN 655 Seminar in English Communication in the New Media Era
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หมวดวิชาบังคับทัว่ ไป
สพท 681 สารนิพนธ์
GRI 681 Master’s Project
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis

6 หน่วยกิต (แผน ข)
12 หน่วยกิต (แผน ก)

ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ ในหลักสูตร
1) รหัสตัวอักษร
อก (EN) หมายถึง ภาษาอังกฤษ
2) รหัสตัวเลข
- เลขตัวแรก หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
- เลขตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้
0
การวิจัย
1
ทักษะภาษาอังกฤษ
2
ภาษาศาสตร์
3
วรรณคดี
4
การสอนภาษาอังกฤษ
5
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
8
สารนิพนธ์
9
ปริญญานิพนธ์
- เลขตัวท้ าย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต
- เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหน่วยกิต
- เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่งโมงบรรยายหรืออภิปรายต่อสัปดาห์
- เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการหรือฝึ กปฏิบัตติ ่อ
สัปดาห์
- เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงสําหรับการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
อก 511
อก xxx
อก xxx

ชื่อวิชา
สัมมนาการเขียนขั้นสูง
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ชื่อวิชา
การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก (3)
วิชาเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ชื่อวิชา
การเขียนงานวิจัย
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
6
9

ชื่อวิชา
วิชาเลือก (5)
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
6
9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อก 501
อก xxx
อก xxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
อก 602
ปพท 691

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อก xxx
ปพท 691

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 15

แผน ข
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
อก 511
อก xxx
อก xxx

ชื่อวิชา
สัมมนาการเขียนขั้นสูง
วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ชื่อวิชา
การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก (3)
วิชาเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ชื่อวิชา
การเขียนงานวิจัย
วิชาเลือก (5)
สารนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
9

ชื่อวิชา
วิชาเลือก (6)
วิชาเลือก (7)
สารนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อก 501
อก xxx
อก xxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
อก 602
อก xxx
สพท 681

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อก xxx
อก xxx
สพท 681
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
อก 501 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 501 Research in English Language
อภิปรายประเด็นและระเบียบวิธวี ิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการ
สร้ างเครื่องมือ การเก็บข้ อมูล 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.
3(2-2-5)
อก 511 สัมมนาการเขียนขั้นสูง
EN 511 Seminar in Advanced Writing
วิเคราะห์วิธกี ารเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฝึ กเขียนแสดงความคิดเห็น
และเขียนเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาวิธกี ารอ้ างอิงเอกสารแบบสากลในการเขียนบทความและ
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 การเขียนงานวิจัย
3(2-2-5)
EN 602 Research Writing
อภิปรายกระบวนการเขียนงานวิจัย การเขียนเค้ าโครงงานวิจัย และฝึ กเขียน
เค้ าโครงงานวิจัย
A discussion of the process of research writing, proposal and practice
writing a proposal.
อก 512 ทฤษฎีและการฝึ กการแปล
3(2-2-5)
EN 512 Theory and Practice in Translation
อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎีการแปล ปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ ไข
ฝึ กแปลเอกสารหลายประเภท และนําไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัยที่เกี่ยวกับการแปล
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 ภาษาศาสตร์สาํ หรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)
EN 521 Linguistics for EFL Learners
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ทบทวนองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาอังกฤษ และอภิปรายเกี่ยวกับ ระบบ
เสียง ระบบคํา 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 ภาษาอังกฤษและความคิด
3(2-2-5)
EN 522 English Language and Cognition
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาและกระบวนการคิด ที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการและหน้ าที่
ของภาษา กระบวนการรับรู้ภาษา รวมทั้งปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้ ภาษา
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 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 523 English Discourse Analysis
วิเคราะห์ความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงความในปริเฉท รวมถึงศึกษาปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ภาษาตามสถานการณ์ท่แี ตกต่างกัน
An analysis of English language used in oral and written communication
as well as interactions among interlocutors in different contexts.
3(2-2-5)
อก 524 ภาษาอังกฤษและสังคม
EN 524 English Language and Society
อภิปรายหลักการสําคัญในภาษาศาสตร์สงั คม ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับความ
หลากหลายของภาษา การเปลี่ยนแปลงและความหลายหลายของภาษา และความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาอังกฤษและสังคม รวมทั้งปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษ
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.
3(2-2-5)
อก 525 การใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
EN 525 Language Communication
วิพากษ์ทฤษฎีวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ กฎเกณฑ์สาํ คัญที่กาํ หนดแนวทางการ
เลือกใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสาร การตีความและการวิเคราะห์ปริเฉทในหลายรูปแบบ
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 การศึกษาอิสระ
3(1-4-4)
EN 603 Independent Study
การค้ นคว้ าหัวข้ อที่นิสติ แต่ละคนสนใจเป็ นพิเศษ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
วรรณคดีท่เี ป็ นภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษ และนําเสนอในรูปแบบบทความวิจัย
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 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
EN 531 Literary Theory Criticism
อภิปรายทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ตามแนวคิดต่างๆ และนําทฤษฏีมา
ประยุกต์ใช้ ในการวิจารณ์วรรณกรรม
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
วิเคราะห์วรรณกรรมและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เลือกมาจาก
วรรณกรรมที่นาํ เสนอในรูปแบบดั้งเดิมจนถึงที่นาํ เสนอด้ วยสื่อสมัยปัจจุบันจากมุมมองที่หลายหลาย
รวมถึงอภิปรายวิธกี ารที่เทคโนโลยีสมัยใหม่มีผลกระทบต่อวิธกี ารอ่าน การศึกษาค้ นคว้ า และการ
เข้ าใจวรรณกรรม
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 สัมมนาเรื่องสั้น
3(2-2-5)
EN 533 Seminar in Short Stories
วิเคราะห์แนวความคิด การใช้ ภาษา และแนวการเขียนของนักเขียนในเรื่อง
สั้นดีเด่น ตลอดจนการเสนอรูปแบบของปัญหาที่แตกต่างไปจากงานเขียนประเภทอื่น
An analysis of themes, language use, and writing styles of major short
stories including the representation of problems different from other genres.
อก 634 สัมมนาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกนั
3(2-2-5)
EN 634 Seminar in English and American Literature
อภิปรายบทประพันธ์ภาษาอังกฤษของกวีชาวอังกฤษและอเมริกนั ในยุคต่างๆ
และวิเคราะห์แนวคิดและแนวการเขียนที่เป็ นลักษณะเด่นของแต่ละยุค
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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 หัวข้ อคัดสรรทางวรรณคดี
3(2-2-5)
EN 635 Selected Topics in Literature
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้ อที่เลือกในวรรณกรรมที่ประพันธ์เป็ น
ภาษาอังกฤษและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
A presentation and discussion of selected topics in literature written in
English and related research.
อก 541 ระเบียบวิธสี อนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
EN 541 Methodology in Teaching English as a Foreign Language
สํารวจแนวโน้ มและความเชื่อของระเบียบวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษ และทฤษฎี
การสอนภาษาอังกฤษแก่ผ้ ูพดู ภาษาอื่น โดยเน้ นการวิเคราะห์และอภิปรายการนํามาปรับใช้ กบั
ห้ องเรียนภาษาอังกฤษ
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
การประยุกต์ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือ
วัดผลทักษะภาษา การประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งฝึ กสร้ างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
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 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผ้ ูเรียนต่างวัย
3(2-2-5)
EN 543 Teaching English to Students of Different Age Groups
วิเคราะห์และอภิปรายแนวการสอนภาษาที่สอง รวมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัตทิ ่ี
สอดคล้ องกับวัยของผู้เรียน
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 สัมมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 544 Seminar in Innovative English Teaching and Learning Materials
อภิปรายการสร้ างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ ในแต่ละระดับชั้นเรียนและสอดคล้ องกับรูปแบบหลักสูตรและบริบทของการเรียนการสอน
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 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูสอนภาษา
3(2-2-5)
EN 645 Seminar in Professional Development for Language Teacher
อภิปรายลักษณะของครูมืออาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ วิธสี งั เกตการณ์สอน และ
การรายงานภาคสนาม วิจัยเชิงปฏิบัติการ การสะท้ อนคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นาํ การสร้ าง
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 ภาษาอังกฤษในธุรกิจนานาชาติ
3(2-2-5)
EN 551 English in International Business
วิเคราะห์รปู แบบการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ ในธุรกรรมที่
หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกองค์กรธุรกิจระดับนานาชาติ
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 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจขั้นสูง
3(2-2-5)
EN 552 Advanced Business Reading and Writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นทางธุรกิจในปัจจุบนั สํารวจรูปแบบการ
เขียนทางธุรกิจ และฝึ กเขียนเชิงธุรกิจขั้นสูง
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 การสื่อสารทางธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
EN 553 Intercultural Business Communication
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสารด้ านการเขียนและ
การพูดในบริบททางธุรกิจในระดับสากล รวมทั้งศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานที่
ทํางาน
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 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
3(2-2-5)
EN 654 Seminar in English in Marketing and Advertising
อภิปรายและวิเคราะห์รปู แบบภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการตลาดและโฆษณาในเชิง
พาณิชย์และอื่นๆ การอภิปราย เกี่ยวกับการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น 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 สัมมนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
EN 655 English Communication in the New Media Era
การวิเคราะห์และอภิปรายบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์ทางธุรกิจ
An analysis and discussion of the roles of modern technology in English
communication and its applications for business use
สพท 681 สารนิพนธ์
GRI 681 Master’s Project

(6 หน่วยกิต)

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis

(12 หน่วยกิต)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจํ าตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
รายชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ เลขประจําตัวประชาชน และคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษแสดงในหัวข้ อย่อย สําหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ อง กับรายละเอียดวุฒิการศึกษาและสถาบันที่สาํ เร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา แสดงดัง
ภาคผนวก ก
3.2.1 อาจาย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่จบการศึกษา

1

ผศ. ดร. สุภาภรณ์
ยิ้มวิลัย

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2528
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2542
M.A. (English), 2543
Ph.D (English), 2545

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Delaware, USA
University of Delaware, USA

2

ผศ. ดร. สายวรุณ
จําปาวัลย์

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2525
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535
Ed.D (Curriculum and INS), 2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
Illinois State University, USA

3

ดร. นราธิป ธรรมวงศา

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ), 2543
ศศ.ม (ภาษาและการสื่อสาร), 2548
ปร.ด (ภาษาและการสื่อสาร), 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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3.2.2 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่จบการศึกษา

1

ผศ. ดร. สุภาภรณ์
ยิ้มวิลัย

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2528
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2542
M.A. (English), 2543
Ph.D (English), 2545

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Delaware, USA
University of Delaware, USA

2

ผศ. ดร. สายวรุณ
จําปาวัลย์

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2525
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535
Ed.D (Curriculum and INS), 2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
Illinois State University, USA

3

ดร. นราธิป ธรรมวงศา

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ), 2543
ศศ.ม (ภาษาและการสื่อสาร), 2548
ปร.ด (ภาษาและการสื่อสาร), 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4

ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย

LL.B. (Laws), 2550
LL.M. (Laws), 2552
ศศ.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2557

University of Canberra, Australia
University of Canberra, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5

ผศ. ดร. พณิตา
กุลสิริสวัสดิ์

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2541
M.A. (Instruction & Learning),
2545
Ph.D (TESOL), 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Pittsburg, USA

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2530
M.Ed. (TESOL), 2540

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
University of South Australia,
Australia
Illinois State University, USA

6

ผศ.ดร. อัญชลี
จันทร์เสม

Ed.D (Curriculum & Instruction),
2551
7

8

ผศ. ดร.อุมาพร
คาดการณ์ไกล

ผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์
สุขารมณ์

University of Manchester, USA

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2526
กศ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ), 2531
M.A. (Teaching English for
International Communication), 2542
Ph.D Linguistics Science
(Intercultural Communication), 2547

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Central Lancashire, UK

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545
M.Ed (Applied Linguistics), 2547
Ph.D (Applied Linguistics ), 2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Griffith University, Australia

University of Reading, UK

Griffith University, Australia
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มีการฝึ กงานภาคสนามหรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร
5. ข้อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั
การทํางานวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา นิสติ ต้ องเลือกศึกษาหัวข้ อที่เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาทางภาษา วรรณคดีตะวันตก การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามที่กาํ หนดในหลักสูตร
และใช้ เกณฑ์การวัดผลตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
สารนิพนธ์
Master’s Project
การศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่งที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และนําเสนอผลการ
ศึกษาค้ นคว้ าในรูปแบบงานวิจัยเป็ นภาษาอังกฤษ
A research of an issue of interest concerning English and present it in the form
of research paper in English
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Master’s Thesis
การวิจัยในหัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่งที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวิชา
A research of an issue in English language which acquire new knowledge in the
field
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสติ มีความรู้และเข้ าใจในหัวข้ อเรื่องที่ศึกษา สามารถค้ นคว้ าทฤษฎี รวบรวมข้ อมูล
นํามาประมวลผลและวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อนํามาสังเคราะห์หาข้ อสรุป และอภิปรายผล อย่าง
ลึกซึ้ง
5.3 ช่วงเวลา
เป็ นไปตามข้ อ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินงาน และโครงสร้ างหลักสูตร
5.4 จํ านวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1. จัดอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้ อที่นิสติ เลือกศึกษาเป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเป็ นรายบุคคล
2. มีการกําหนดชั่วโมงการให้ คาํ ปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษาแต่ละท่าน มีการจัดทํา
บันทึกการให้ คาํ ปรึกษา
3. ให้ ข้อมูลข่าวสาร และตัวอย่างในการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทกั ษะสื่อสาร

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความเชี่ยวชาญในการใช้ ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารทั้งสี่ทกั ษะ และการเขียน
งานทางวิชาการโดยใช้ ภาษาอังกฤษที่
มาตรฐานสากลยอมรับ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรูท้ ีส่ อดคล้อง)
ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ านทักษะพิสยั
ข้ อ 6.1 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารทั้งสี่ทกั ษะ ได้ แก่การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
ข้ อ 6.2 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนงานทางวิชาการ
โดยใช้ ภาษาอังกฤษที่มาตรฐานสากลยอมรับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
กลยุทธ์การสอน
และจริยธรรม
1. มีคุณธรรมจริยธรรม มี
1. สอนคุณธรรม จริยธรรม
จิตสํานึกที่ดีและศรัทธาในความ สอดแทรกในบทเรียนทุกวิชา
ดี
2. สอนโดยใช้ กรณีศึกษา และ
2. มีวินัย ซื่อสัตย์ และปฏิบัติ อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
ตามกฏระเบียบของสังคม
เหตุการณ์/ปัญหาที่เป็ นปัจจุบัน
อยู่ในความสนใจของผู้เรียน
3. การแสดงออกอันเป็ น
แบบอย่างที่ดขี องผู้สอน
4. สร้ างวัฒนธรรมการศึกษา
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานใน
วิชาชีพอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น วัฒนธรรมการ
เข้ าเรียน การเตรียมการเพื่อการ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการโต้ ตอบ
และการแลกเปลี่ยนในห้ องเรียน
หรือเมื่อไปศึกษาดูงาน
2. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย และ
การมีส่วนร่วมของนิสติ ในการ
ทํางานกลุ่ม
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ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

เรียน การร่วมมือกันทํางานกลุ่ม
การให้ เกียรติผ้ ูอ่นื การรักษา
เวลา โดยเน้ นให้ มีการเรียนรู้
ผลกระทบของสิ่งที่ตนทําที่มีต่อ
ผู้อ่นื ทั้งในด้ านการเรียนและใน
การปฏิบัติงาน ผ่านการเรียนใน
รายวิชาการทํางานกลุ่ม
การศึกษาดูงาน หรือการจัดงาน
สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
บัณฑิตและคณาจารย์
2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. มีความรู้และความเข้ าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีท่สี าํ คัญในเนื้อหา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้ หลักการและ
ทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษในการศึกษา
ค้ นคว้ าทางวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน
1.ใช้ การเรียนการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน
2.ใช้ เทคนิคการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเทคนิคการเรียน
การสอนแบบต่างๆ เข้ าด้ วยกัน
ตามสถานการณ์และความ
จําเป็ นในแต่ละรายวิชา
3. มอบหัวข้ อเรื่องให้ ค้นคว้ า
และการรายงานทั้งเดี่ยวและ
กลุ่ม
4. ฝึ กปฏิบัติจริง
5. อภิปราย
6. การศึกษานอกสถานที่และ
การรายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบตั ิของ
นักศึกษา เช่น การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค หรือประเมินจาก
รายงาน และการนําเสนอรายงาน
2. ประเมินจากผลการสอบ
ประมวลผลความรู้ การสอบ
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ การสอบ
ความก้ าวหน้ า การสอบปริญญา
นิพนธ์ และการตีพิมพ์บทความ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
ปั ญญา
1. สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อ
แก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนได้ อย่าง
เหมาะสม
2. ริเริ่มสร้ างสรรค์และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. เน้ นการสอนให้ นิสติ รู้จัก
บูรณาการและการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีความรู้ต่างๆ การทํา
รายงาน งานที่มอบหมายในวิชา
ต่างๆ การอภิปรายกลุ่ม
การศึกษาจากปัญหา หรือ
กรณีศึกษา
2. เน้ นการสอนให้ ร้ จู ักสังเกต
และจับประเด็นที่มาและ
ความสําคัญของปัญหาต่างๆ ใน
งาน และวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ
เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงค์
ในการแก้ ปัญหานั้นๆ อย่างมี
บูรณาการ ผ่านการทําข้ อเสนอ
โครงการปริญญานิพนธ์ และ
วิชาที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวิธี
วิจัย
3. เน้ นให้ เห็นความสําคัญและ
รู้จักเก็บข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์
และตัดสินใจแก้ ปัญหาอย่างมี
เหตุผลและอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็ นจริง ผ่านการศึกษาและ
การทํารายงาน การทําปริญญา
นิพนธ์และวิชาที่เกี่ยวข้ องกับ
ระเบียบวิธวี ิจยั

1. ประเมินผลจากผลงานที่
มอบหมายให้ ทาํ
2. ประเมินผลจากการสอบ
ข้ อเขียน
3. ประเมินผลจากการเขียน
รายงาน
4. ประเมินผลจากการนําเสนอ
รายงานในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมินผลจากการสอบปาก
เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ์ การ
สอบหัวข้ อ และการรายงาน
ความก้ าวหน้ า
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. เข้ าใจบทบาทของตนเองและ 1. มอบหมายงานเป็ นกลุ่มย่อย 1. ประเมินผลจากผลงานที่
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ 2. การสอนโดยใช้ ตัวอย่าง
มอบหมายให้ ทาํ
2. เข้ าใจในความแตกต่างและ กรณีศึกษา หรืองานที่
2. ประเมินผลจากการสอบ
สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับองค์กร มอบหมาย ที่สนับสนุนด้ าน
ข้ อเขียน
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ประเมินผลจากการเขียน
และสังคมส่วนรวม
รายงาน
3. ใช้ การเรียนการสอนแบบ
4. ประเมินผลจากการนําเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้เรียน และระหว่าง รายงานในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมินผลจากการสอบปาก
ผู้เรียนและผู้สอน
เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ์ การ
สอบหัวข้ อ และการรายงาน
ความก้ าวหน้ า

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอน
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีความสามารถทาง
1. สอดแทรกการประยุกต์ใช้
1. ประเมินผลจากการใช้ งาน
คณิตศาสตร์ สถิติและนํามาใช้ เทคโนโลยี การสื่อสารและ
กลุ่มอีเมล์และกระดานสนทนา
ในการวิจัยและสร้ างองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ เพื่อการประสานงานระหว่าง
ใหม่
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปใน อาจารย์และนิสติ
2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมี
รายวิชาที่เกี่ยวข้ อง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ประสิทธิภาพ
2. จัดทํากลุ่มอีเมล์และกระดาน ทางการปฏิบตั ิในวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3. มีความสามารถใช้ เทคโนโลยี สนทนาของนิสติ เพื่อการ
สารสนเทศ ในการศึกษาค้ นคว้ า สื่อสาร การส่งรายงาน และ
และนํามาใช้ ในการทํางานวิจัย ประสานงานระหว่างคณาจารย์
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และนิสติ และระหว่างนิสติ และ
นิสติ
3. บูรณาการการใช้
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ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุก
รายวิชาที่สามารถทําได้
2.6 ด้านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะพิสยั /
กลยุทธ์การสอน
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีความเชี่ยวชาญในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งสี่
ทักษะ ได้ แก่การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน
2. มีความเชี่ยวชาญในการเขียน
งานทางวิชาการโดยใช้
ภาษาอังกฤษที่มาตรฐานสากล
ยอมรับ

1. เน้ นการสอนให้ นิสติ ได้ ใช้
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทกั ษะ
2. การอภิปราย การนําเสนอ
ผลงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3. มอบหมายงานให้ เขียน
รายงาน รายงานการวิจัย

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากผลงานที่
มอบหมายให้ ทาํ
2. ให้ ผ้ ูเรียนประเมินตนเอง และ
ประเมินซึ่งกันและกัน (Peer
Evaluation)
3. ประเมินผลจากการสอบ
ข้ อเขียน
4. ประเมินผลจากการเขียน
รายงาน
5. ประเมินผลจากการนําเสนอ
รายงานในรูปแบบต่างๆ
6. ประเมินผลจากการสอบปาก
เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ์ การ
สอบหัวข้ อ และการสอบประมวล
ความรู้
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดแี ละศรัทธาในความดี
1.2 ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีท่สี าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 สามารถใช้ หลักการและทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนได้ อย่าง
เหมาะสม
3.2 ริเริ่มสร้ างสรรค์และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 4.1 เข้ าใจบทบาทของตนเองและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื
บุคคลและความรับผิดชอบ
ได้
4.2 เข้ าใจในความแตกต่างและสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
องค์กร
4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
5.1 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถิติและนํามาใช้ ในการ
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
วิจัยและสร้ างองค์ความรู้ใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีความสามารถในการเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การศึกษาค้ นคว้ าและนํามาใช้ ในการทํางานวิจัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ด้ านทักษะพิสยั /สมรรถนะของ
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งสี่
หลักสูตร
ทักษะ ได้ แก่การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการเขียนงานทางวิชาการโดยใช้
ภาษาอังกฤษที่มาตรฐานสากลยอมรับ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมาย ดังนี้
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
คุณธรรม
ความรู ้
จริยธรรม

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

1

2

1

2

1

2

อก 501 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ





























อก 511 สัมมนาการเขียนขั้นสูง





























อก 512 ทฤษฎีและการฝึ กการแปล





























อก 521 ภาษาศาสตร์สาํ หรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ





























อก 522 ภาษาอังกฤษและความคิด





























อก 523 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาอังกฤษ





























อก 524 ภาษาอังกฤษและสังคม





























อก 525 การใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร





























อก 531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์





























อก 532 วรรณกรรม วัฒนธรรม และสื่อ





























อก 533 สัมมนาเรื่องสั้น





























อก 541 ระเบียบวิธสี อนภาษา อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ





























รายวิชา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัม
พันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
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ด้านที่ 5
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
3

ด้านที่ 6
ด้านทักษะพิสยั /
สมรรถนะของ
หลักสูตร
1
2

ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัม
พันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ด้านที่ 5
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
3

ด้านที่ 6
ด้านทักษะพิสยั /
สมรรถนะของ
หลักสูตร
1
2

1

2

1

2

1

2

อก 542 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา





























อก 543 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผ้ ูเรียนต่างวัย





























อก 544 สัมมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อก 551 ภาษาอังกฤษในธุรกิจนานาชาติ

























































อก 552 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจขั้นสูง





























อก 553 การสื่อสารทางธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม





























อก 602 การเขียนงานวิจัย





























อก 603 การศึกษาอิสระ





























อก 634 สัมมนาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกนั





























อก 635 หัวข้ อคัดสรรทางวรรณคดี





























อก 645 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพสําหรับสําหรับครูสอนภาษา
อก 654 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา

























































อก 655 สัมมนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคสื่อสมัยใหม่





























สพท 681 สารนิพนธ์





























ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาวิธกี ารประเมินผลใน มคอ. 3
2.2 ให้ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.3 ในรายวิชาที่มีผ้ ูสอนหลายคน มีการประชุมเพื่อตัดสินผลร่วมกัน
2.3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาการประเมินผลทุกรายวิชา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามการวัดผลและสําเร็จการศึกษา ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2
นิสติ ที่จะสําเร็จการศึกษาได้ สาํ หรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้ องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1. ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาํ หนดในหลักสูตร
2. ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
3. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อย
ได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่มี ีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาํ เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
5. เกณฑ์ อื่นๆ
5.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา
5.2 ส่งวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข
นิสติ ที่จะสําเร็จการศึกษาได้ สาํ หรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาํ หนดในหลักสูตร
2. ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้ วยข้ อเขียนและ/หรือ
ปากเปล่า ในสาขาวิชานั้น
4. เสนอรายงานการค้ นคว้ าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้ และรายงานการค้ นคว้ าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้ นคว้ าอิสระต้ องได้ รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบื ค้ นได้
5. เกณฑ์ อื่นๆ
5.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา
5.2 ส่งวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดอบรมอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
1.2 ให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของอาจารย์ผ้ ูมปี ระสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ ทั้งด้ านการสอน
และ การวิจัย
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานให้ อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด
หลักสูตร และการจัดทําเค้ าโครงรายวิชา (Course Syllabus)
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธกี ารสอน กล
ยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนเข้ าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้ านการเรียนการสอน เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชาํ นาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนทํางานวิจัยที่เป็ นประโยชน์ และสอดคล้ องกับหลักสูตรที่
ภาควิชาเปิ ดสอน
2.2.2 พัฒนาให้ ผ้ ูสอนได้ ศึกษาต่อ
2.2.3 ให้ ผ้ ูสอนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตร
ใหม่
2.2.4 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนได้ มโี อกาสให้ บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งกับหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก
2.2.5 เปิ ดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ ผ้ ูสอนซื้อตําราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในด้ านการจัดหาอุปกรณ์ท่เี กี่ยวกับการเรียนการสอนให้ เพียงพอ
2.2.6 จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ ผ้ ูสอนเข้ ารับการอบรมหรือเข้ าร่วมสัมมนาทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
ทางหลักสูตรมีการบริหารงานอย่างเป็ นระบบ โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยประชุมคณาจารย์บัณฑิตเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้ าที่ในการ
กํากับ และการบริหารงานของหลักสูตร มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง อาทิ
เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ประจํา การรับอาจารย์ใหม่ การรับนิสติ ใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การดูแล
กํากับการทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การทวนผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพิจารณาปัญหาต่างๆ และ
ทางหลักสูตรก็จะดําเนินการตามมติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อสิ้นปี การศึกษา ทาง
หลักสูตรฯมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุงในปี การศึกษา
ต่อไป
นอกจากนี้เมื่อสิ้นปี การศึกษา หลักสูตรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และนําข้ อมูลนี้มาใช้ เพื่อการปรับปรุงการ
บริหารงานหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเสนอต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้ นที่ผลิตบัณฑิตที่ครอบคลุมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้ าน คือ 1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้
3) ด้ านทักษะทางปัญญา 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้ านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร
โดยมีการกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้ ครบถ้ วนตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
แต่ละรายวิชารับผิดชอบมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะด้ านความรู้และปัญญา เช่นการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมให้ นิสติ ได้ มีโอกาสอยู่กบั ครอบครัวของเจ้ าของภาษา
เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก นอกจากนี้เพื่อให้ นิสติ มี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้ ภาษาอังกฤษ จึงส่งเสริมให้ นิสติ เป็ นพิธกี รในการประชุม
ระดับนานาชาติต่างๆ ทุกปี การศึกษา หลักสูตรมีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้ าน โดยประเมินจากผู้ใช้ บัณฑิต ซึ่งผลการประเมินในปี ที่ผ่านๆมา
บัณฑิตร้ อยละ 100 ของหลักสูตรได้ รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก เมื่อได้ ผลการประเมิน ทางหลักสูตรมีการนําผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อดําเนินการปรับปรุงต่อไป
ทางหลักสูตรส่งเสริมให้ นิสติ ทุกคนมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ทั้งนิสติ ที่เขียน
ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดยมีการหาแหล่งตีพิมพ์และประชาสัมพันธ์ให้ นิสติ ทราบ และมีการ
จัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อให้ นิสติ ได้ ตีพิมพ์ ในปี การศึกษาที่ผ่านมา ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาทุกคน
ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน proceedings ของการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
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3. นิสิต
หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานการรับนิสติ อย่างเป็ นระบบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มี
ระบบดําเนินการดังต่ อไปนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแผนการรับสมัคร เช่ น
จํานวนอาจารย์ผ้ ูสอน จํานวนอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ งบประมาณ จํานวนนิสิตตกค้ าง เพื่อ
พิจารณาจํานวนนิสติ ที่จะรับ และพิจารณาปัญหาการรับสมัครของปี ที่ผ่านมาเพื่อวางแผนปรับปรุงการ
รั บ สมั ค รนิ สิต ในปี ปั จ จุ บั น ในการดํา เนิ น งานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รประชุ ม เพื่ อ กํา หนด
คุณสมบัติผ้ ูสมัคร การออกข้ อสอบ พิจารณาใบสมัครของผู้สมัคร ในการสอบข้ อเขียน มีการตั้ง
เกณฑ์อย่างชัดเจน และพิจารณาผลคะแนนสอบข้ อเขียนอย่างละเอียดว่าต้ องทําข้ อสอบได้ เกิน 50%
และต้ องผ่านทุกส่วน และส่งผลให้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา นอกจากนี้เมื่อมีการ
สอบสัมภาษณ์ คณะกรรมสอบสัมภาษณ์นาํ ผลการสอบสัมภาษณ์เข้ าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลั กสูตร มีการพิ จารณาคะแนนสอบสัมภาษณ์ร่วมกัน และส่งผลให้ คณะกรรมการประจําบั ณฑิต
วิทยาลัยพิ จารณา หลังจากรั บนิสิตเข้ ามาในหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม
พิจารณาถึงปัญหาการเรียนของนิสติ ใหม่ เช่นผลการเรียน เพื่อนํามาเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการรับ
สมัครในปี การศึกษาต่อไป
หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้ อมให้ นิสติ ก่อนเข้ าศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแผนปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของนิสติ แรกเข้ า และ
วางแผนเพื่อแก้ ปัญหา โดยพิจารณาว่านิสติ ควรมีการเตรียมความพร้ อมในด้ านใด และพิจารณาบุคคล
เป็ นผู้ดาํ เนินการ ในขั้นดําเนินการ หลักสูตรได้ จดั กิจกรรมเตรียมความพร้ อมโดยเชิญวิทยากรมา
บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดต่อห้ องสมุดเพื่ออบรมเกี่ยวกับทักษะการสืบค้ นข้ อมูล เพื่อ
แก้ ปัญหาการปรับตัวของนิสติ หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมดังนี้ ประธานหลักสูตรบรรยายเกี่ยวกับกฏ
ระเบียบที่สาคัญที่นิสติ ควรรู้ การเสวนาของนิสติ ที่จบการศึกษา และเชิญนิสติ รุ่นพี่และผู้ท่จี บการศึกษา
แล้ วมาพูดคุยกับนิสติ ใหม่ เพื่อให้ คาํ แนะนําเกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อจัดกิจกรรมแล้ วมีการประเมินผลการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเพื่อสรุปผลงาน
ปัญหาต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป
ทางหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสติ อาจารย์ท่ปี รึกษามีการนัดพบ
นิสติ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อให้ คาํ แนะนําในการลงทะเบียน และให้ คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียน
มีปัญหานําเรื่องเข้ าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการกํากับการทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทาง
หลักสูตรฯ กําหนดให้ นิสติ ยื่นเรื่องเพื่อเสนอหัวข้ อเค้ าโครงงานวิจัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาหัวข้ อ และแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกรรมการสอบเค้ า
โครงปริญญานิพนธ์ หลังจากนั้นนิสติ พบอาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจัยเพื่อปรึกษาการทําวิจัย เมื่อพร้ อมให้
ยื่นเรื่องผ่านเลขานุการหลักสูตรเพื่อตรวจสอบเอกสารและออกหนังสือเชิญสอบ
ทางหลั กสูตรมี กิจกรรมการพั ฒนาศั กยภาพของนิ สิตและการเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาวางแผน โดยพิจารณา
ปั ญหาของนิสิต เพื่อวางแผนในการพิจารณาการจัดกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิต ในระหว่าง
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การดําเนินกิจกรรม ทางหลักสูตรฯมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในระหว่างดําเนินการ
มีการนําผลการประเมินโครงการของนิสติ มาพิจารณา
ในด้ านอัตราการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสติ ในหลักสูตรมีแนวโน้ มดีข้ นึ ในปี การศึกษา
2557 และ ปี การศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ของนิสติ คือ ร้ อยละ 100 ส่วนเรื่องการจบการศึกษาของ
นิสติ ทางหลักสูตรมีนโยบายเชิงรุกเพื่อให้ นิสติ จบการศึกษาตามกําหนดเวลา
หลักสูตรมีระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสติ อุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการได้
หลายช่องทาง เช่น ไลน์ Facebook และแบบฟอร์มการร้ องเรียน ทางหลักสูตรมีการจัดการข้ อ
ร้ องเรียนของนิสติ เช่นนิสติ มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่น่งั ทํางาน ห้ องเรียนขนาดเล็ก คับแคบ และมี
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรฯ ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบในการจัด
ห้ องเรียนเพื่อขอห้ องเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น เมื่อสิ้นปี การศึกษา ทางหลักสูตรได้ มีการสํารวจความพึง
พอใจของนิสติ ที่มีต่อการจัดการข้ อร้ องเรียนโดยมีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรื่อง
ร้ องเรียน
4. อาจารย์
หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาอัตรากําลัง และพยายามหาอัตราทดแทนผู้ท่ี
เกษียณอายุ มีการดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ และสนับสนุนให้ อาจารย์ท่มี ีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอก และกลับมาเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากนี้
ยังมีการสนับสนุนให้ อาจารย์ใหม่เข้ าไปสังเกตการสอนอาจารย์ท่กี าํ ลังจะเกษียณอายุเพื่อให้ สามารถสอน
แทนวิชานั้นต่อไป หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาการหาอัตราทดแทนนอกจากนี้ทาง
หลักสูตรยังมีการจ้ างอาจารย์ท่เี กษียณอายุเป็ นผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรอีกด้ วย
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการดําเนินงานดังนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาอาจารย์ใหม่ โดยดูจากคุณวุฒิด้านการศึกษาและสาขาที่เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ยังพิจารณาว่าอาจารย์มีผลงานทางวิชาการตามระเบียบข้ อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย และ
ส่งผลให้ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคุณสมบัตอิ าจารย์ประจําหลักสูตร บัณฑิต
วิทยาลัยส่งผลให้ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรมีการจัดทํา work load ของอาจารย์ประจํา ซึ่ง
ได้ แก่ภาระการสอน และภาระการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อให้ อาจารย์ประจํามีภาระงานที่เหมาะสม
หลักสูตรฯ ประสานงานกับฝ่ ายจัดตารางสอนเพื่อดูแลการจัดคาบสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
เหมาะสม หากเกิดปัญหาจะนําเข้ าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแก้ ปัญหาร่วมกัน
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้ มีความรู้ท่ที นั สมัย โดย
หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ได้ มีโอกาสพัฒนาตนเองและผลิตผลงาน
วิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนและจัดสรรงบประมาณ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรยื่นเรื่องขอรับทุน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกโดยดูจากสาขาขาดแคลน
และจํานวนครั้งที่ได้ รับการสนับสนุน นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนให้ อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการและได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยจัดตารางสอนให้ เหมาะสมเพื่อให้ อาจารย์สามารถ
ดําเนินการวิจยั
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
ในการออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ มีการสํารวจความ
คิดเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิต มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสติ ที่มีต่อหลักสูตร และดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
หลักสูตรจึงมีการออกแบบให้ มีวิชาบังคับเพื่อเตรียมนิสติ ให้ มีความรู้ในด้ านการดําเนินการวิจัย
และการเขียนระดับบัณฑิตศึกษา มีหมวดวิชาเลือก 3 หมวดวิชา นอกจากนี้ในหมวดวิชาเลือก ทาง
หลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายในแต่ละหมวด เพื่อให้ นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ ตามความต้ องการ
และความสนใจของตนเอง ทางหลักสูตรฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ นิสติ เลือกแผนการเรียนได้ ในภาคเรียนที่
2 ที่มีท้งั แผน ก และแผน ข เพื่อให้ นิสติ สามารถเลือกได้ เหมาะสมกับความสามารถ และอาชีพการ
ทํางานของตนเอง
ทางหลักสูตรฯ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ หลักสูตรฯมีความเหมาะสม ทันสมัย
และสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด โดยมีระบบ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อวางแผนและดําเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2. มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร
3. มีการประเมินหลักสูตร โดยรวบรวมข้ อมูลจาก 3 ฝ่ าย คือ ความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย
ที่มีต่อหลักสูตร ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า และความคิดเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิต
4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการพิจารณาปรับปรุง มคอ. 2
ในด้ านการเรียนการสอน หลักสูตรมีการกําหนดผู้สอน โดยสํารวจความต้ องการของนิสติ
เกี่ยวกับรายวิชาที่นิสติ สนใจ เสนอผลการสํารวจเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาอาจารย์ผ้ ูสอนโดยดูจากคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้มีการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทํา มคอ. 3
ของแต่ละรายวิชาก่อนการเปิ ดภาคเรียน โดยพิจารณาว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้ องกับความ
รับผิดชอบของรายวิชา และการประเมินผลที่หลากหลาย เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหลักสูตรจัดประชุม
อาจารย์ผ้ ูสอน เพื่อพิจารณาทวนผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอน หลังจากนั้นส่งเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์เพื่อพิจารณาทวนผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการกํากับติดตามการทํา
มคอ. 5 โดยประชุมอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อพิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา และร่วมกันจัดทํา มคอ. 7
เพื่อเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป
การประเมินปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลักสูตรมีระบบดังนี้ กรรมการสอบประชุมวาง
แผนการสอบ นิสติ นําเสนอผลงาน กรรมการซักถาม และให้ คะแนนตามแบบประเมิน ประชุมเพื่อ
ตัดสินผล หลังจากนั้นเสนอผลการประเมินที่ประธานหลักสูตร เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
หลักสูตรฯ ได้ มีการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่เี พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและนิสติ ในหลักสูตรโดยใช้ แบบประเมินทุกปี ถ้ าพบว่ามีปัญหา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 41

เกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์การสอน เช่นคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ สอนไม่ทนั สมัย มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต ทางหลักสูตรประสานงานและร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ จัดทําแผนในการซื้อและปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
นอกจากนี้เพื่อเป็ นการเอื้ออํานวยเกี่ยวกับการค้ นคว้ าของนิสติ ทางหลักสูตรฯ มีการจัดเก็บ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และเค้ าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสติ ไว้ ท่หี ้ อง 215 เพื่อให้
นิสติ ได้ ค้นคว้ าได้ สะดวก อีกทั้งยังมีการจัดหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวรรณคดี ไว้ เพื่อให้ นิสติ
สามารถมาค้ นคว้ าได้ ท่หี ้ อง 213/1 นอกจากนี้นิสติ ยังสามารถค้ นคว้ าหนังสือจากห้ องสมุดกลาง เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทางคณะได้ จัดห้ อง Self-access เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกภาษาและค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองอีกด้ วย เมื่อสิ้นปี การศึกษา ทางหลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยใช้ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อได้ ผลการประเมิน ทาง
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกับคณะเพื่อทําแผนในการจัดซื้อและแก้ ปัญหา
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่กี าํ หนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
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ดัชนีบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี)
ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ผ้ ูสอนทําบันทึกหลังการสอน (JOURNAL) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง
ของการสอนแต่ละครั้ง เพื่อปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป
2. นิสติ ประเมินการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอนเมื่อจบภาคการศึกษา
3. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินของอาจารย์ผ้ ูสอนและจากนิสติ
4. คณะกรรมการแจ้ งผลการประเมินแก่อาจารย์เพื่อทําการปรับปรุงต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ าสังเกตการสอนเพื่อดูวิธกี ารสอน การจัดกิจกรรม ตลอดจน
เนื้อหารายวิชาที่สอน ว่าสอดคล้ องกันหรือไม่
2. ประเมินความพึงพอใจของนิสติ ที่มีต่อวิธกี ารเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 จํานวนนิสติ ที่สมัครเข้ าเรียนในสาขา
2.2 สัมภาษณ์นิสติ ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรถึงความพึงพอใจและจุดอ่อน จุดแข็งของ
รายวิชาในหลักสูตร
2.3 ประเมินจากแบบสอบถามบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาช่วงระยะเวลาย้ อนหลัง 1-5 ปี
ว่ามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมากน้ อยเพียงใด หรือต้ องการปรับปรุงแก้ ไขอย่างไร
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2.4 สัมภาษณ์หรือใช้ แบบสอบถาม นายจ้ างหรือองค์กรที่รับบัณฑิตเข้ าไปทํางานถึงความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพการทํางาน และความรู้ของบัณฑิต
2.5 ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดําเนินงานของอาจารย์ ผู้สอนประจํา
หลักสูตร ถึงประสิทธิภาพของการทํางานว่าได้ ผลหรือไม่
3.2 ผลสัมฤทธิ์การศึกษาแต่ละรายวิชาของนิสติ ในหลักสูตรว่าเป็ นที่พึงพอใจหรือไม่
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการสรุปปัญหาและข้ อเสนอแนะที่อาจารย์ประจํารายวิชา และผลการประเมิน
จากนิสติ ปัจจุบัน บัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาแล้ ว ตลอดจนความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นิสติ /บัณฑิต
และผู้ใช้ บัณฑิต รวมถึงจัดสัมมนาอาจารย์ผ้ ูสอนภายในหลักสูตรเพื่อดําเนินการแก้ ไขจุดบกพร่อง และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยและเป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
4.2 อาจารย์ผ้ ูสอนประจํารายวิชา ทบทวนประเมินผลการสอนของตนเองจาก JOURNAL
และผลการประเมินของนิสติ ตลอดจนข้ อเสนอแนะที่คณะกรรมการเข้ าสังเกตการสอน เพื่อปรับปรุง
และวางแผนการสอนต่อไป

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 44

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
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ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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สําเนาคําสังแต่
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ภาคผนวก ค
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
1. ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ ีต่อหลักสูตรฉบับเดิม
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ชาตตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการปรับปรุง

ปรับปรุงปรัชญาให้ กระชับขึ้น

ปรับปรุงให้ กระชับขึ้นและชัดเจนมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาไม่ควรระบุสาขาวิชา
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มผี ้ ูสมัครเพิ่มขึ้น

ได้ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ระบุสาขาวิชาที่จบ

รายวิชาในหมวดวรรณคดีมจี าํ นวนมาก ควร
พิจารณารวมบางรายวิชาเข้ าด้ วยกัน

ได้ รวมรายวิชาที่สามารถรวมกันได้ ซึ่งได้ แก่
วรรณกรรมร่วมสมัย วรรณกรรมชนกลุ่มน้ อย
วรรณกรรมเพื่อสิทธิสตรี วรรณกรรมวิเคราะห์เชิง
สังคม ภาพยนตร์ศึกษา สัมมนาวรรณกรรม
สําหรับเด็ก สัมมนาบทละคร สัมมนาบทร้ อย
กรองอังกฤษและอเมริกนั เข้ าด้ วยกัน เป็ น หัวข้ อ
คัดสรรทางวรรณคดี โดยให้ นิสติ ในแต่ละปี เลือก
หัวข้ อที่ตนเองสนใจศึกษา

ควรเพิ่มรายวิชาที่เป็ นการศึกษาอิสระ เพื่อให้
นิสติ ได้ มโี อกาสเลือกเรียนได้ ตามความสนใจ
และเป็ นโอกาสให้ นิสติ ได้ ค้นคว้ าในหัวข้ อที่
ตนเองจะทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อ
เป็ นการส่งเสริมให้ นิสติ ได้ จบการศึกษาตาม
กําหนดเวลา

ได้ เพิ่มรายวิชา หัวข้ อคัดสรรทางวรรณคดี
และการศึกษาอิสระ

เหตุผลในการ
ไม่ปรับปรุง
แก้ ไข

ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวพันกับวิชาชีพ เพื่อให้
ได้ เพิ่มหมวดวิชาเลือกอีก 2 หมวด คือ หมวดการ
หลักสูตรเป็ นที่ต้องการของตลาด และเป็ นการ สอนภาษาอังกฤษ และหมวดภาษาอังกฤษธุรกิจ
เตรียมตัวนิสติ ให้ มีความรู้ท่จี ะประกอบอาชีพ
ได้ หลังจบการศึกษา
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ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ควรตัดรายวิชาที่นิสติ ไม่เคยเลือกเรียน

การดําเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการ
ไม่ปรับปรุง
แก้ ไข

ได้ ตัดรายวิชา ศิลปการพูด พื้นฐานทฤษฎีการ
เขียน การแปลวรรณกรรมชั้นสูง ซึ่งนิสติ ไม่เคย
เลือกเรียน
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2. ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพา เทพอัครพงศ์ ทีม่ ตี ่อ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับร่าง)

ข้อ

หัวข้อ

เหมาะสม

1

ชื่อหลักสูตร



2

ชื่อปริญญา



3

ปรัชญาและวัตถุประสงค์



4

โครงสร้ างหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิต
- รายวิชา
1. วิชาพื้นฐาน
2. วิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์
ความเหมาะสมของรายวิชา
ในแต่ละหมวด
1. วิชาพื้นฐาน
2. วิชาเลือก
2.1 หมวดภาษาและ
วรรณคดี
2.2 หมวดวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ
2.3 หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
แผนการศึกษา
ความเหมาะสมและความ
ถูกต้ องในคําอธิบาย
รายวิชา

5

6
7

8

ความสัมพันธ์ระหว่าง
รายวิชาและวัตถุประสงค์

ต้อง
ปรับปรุง

ความคิดเห็น

การดําเนินการ
ปรับปรุง

ควรแก้ ไขคําบรรยาย
รายวิชาบ้ างเล็กน้ อย

ได้ ดาํ เนินการ
ปรับปรุงตาม
คําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ

แก้ ไขเล็กน้ อย

ได้ ดาํ เนินการ
ปรับปรุงตาม
คําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร
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1. สรุปความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 1

สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม
นิสติ ทั้งหมด 17 คน
2. เพศ
หญิงจํานวน 15 คน ชายจํานวน 2 คน
ตอนที่ 2
สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร สิง่ ที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้ และกระบวนการจัดหลักสูตร พร้อมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับหลักสูตร
คําอธิบายระดับคะแนน
1 = น้อยมาก
2 = น้อย
3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = มากที่สุด
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ มีความเหมาะสมเพียงใด
วัตถุประสงค์
ใช้ ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี ทั้งสี่ทกั ษะ คือ ฟัง พูด อ่าน
1
เขียน
2
ประยุกต์ใช้ ความรู้ในการทําวิจัย
3
คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้น้นั ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
4
นําความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร
2.2.2 รายวิชาในหลักสูตร
2.2.3 สิง่ ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด
โครงสร้างหลักสูตร
1
วิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
2
วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต
3
วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
5
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือ สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

ระดับความเหมาะสม
4.33
4.00
4.17
4.17

ระดับความเหมาะสม
4.17
4.17
3.83
3.67
3.83

2.2.2 รายวิชา
รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เนื้ อหารายวิชา
อก 501 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
อก 502 การเขียนระดับบัณฑิตศึกษา
อก 531 การศึกษาเรื่องของภาษา
อก 541 สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ์
อก 511 ศิลปการพูด
อก 512 การอ่านเชิงวิชาการ
อก 513 พื้นฐานทฤษฎีการอ่าน
อก 514 พื้นฐานทฤษฏีการเขียน
อก 521 การแปลเชิงวิชาการ

ระดับความเหมาะสม
4.67
4.50
4.33
4.67
3.83
4.33
4.00
4.00
4.17
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

อก 532 สัมมนาลีลาภาษาอังกฤษ
อก 533 ภาษาและความคิด
อก 534 การวิเคราะห์ปริเฉท
อก 602 การเขียนงานวิจัย
อก 615 สัมมนาความเรียง
อก 622 สัมมนาการแปล
อก 623 การแปลวรรณกรรมชั้นสูง
อก 635 ภาษาและสังคม
อก 636 สัมมนาการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
อก 637 การศึกษาประเด็นทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
อก 542 วรรณคดีองั กฤษ
อก 543 วรรณคดีอเมริกนั
อก 544 วรรณกรรมร่วมสมัย
อก 545 วรรณกรรมชนกลุ่มน้ อย
อก 546 วรรณกรรมเพื่อสิทธิสตรี
อก 647 วรรณกรรมวิเคราะห์เชิงสังคม
อก 648 การศึกษาประเด็นทางวรรณกรรม
อก 649 สัมมนาวรรณกรรมสําหรับเด็ก
อก 651 ภาพยนตร์ศึกษา
อก 652 สัมมนาบทละคร
อก 653 สัมมนาเรื่องสั้น
อก 661 สัมมนาบทร้ อยกรองอังกฤษและอเมริกนั
อก 688 สารนิพนธ์
อก 699 ปริญญานิพนธ์

4.17
3.83
3.17
3.83
3.50
3.83
4.00
4.50
3.83
3.83
4.50
4.67
4.50
4.33
4.50
4.33
4.33
4.17
4.17
3.83
4.17
3.67
4.50
4.50

2.2.3 สิง่ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้
สิง่ ที่ส่งเสริมการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมเพียงใด

1
2
3
4
5
6
7

สิง่ ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
ห้ องเรียน
ห้ องปฏิบัติการสอน
ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ห้ อง Self-Access
ห้ องประชุมย่อย
อุปกรณ์การสอน

ระดับความเหมาะสม
3.83
3.67
3.83
3.50
3.67
3.50
3.83
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2. สรุปข้อคิดเห็นจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
รายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
วิทยากรแต่ละท่านมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน มีท้งั ภาครัฐ (ด้ านการศึกษา) รัฐวิสาหกิจ
องค์กร ธุรกิจระดับนานาชาติ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร
ผลการสํารวจ
วิทยากรทุกท่านได้ กล่าวตรงกันว่าในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่วนมากจะใช้ เป็ น
อีเมล เนื่องจากเป็ นการประหยัดทรัพยากรกระดาษ และรวดเร็ว แต่ท้งั นี้อเี มลก็ล้วนแต่เป็ น
ภาษาอังกฤษ และยิ่งถ้ า เป็ นองค์กรระหว่างประเทศอย่าง United Nations ภาษาที่สาม ที่ส่ี เช่น ภาษา
สเปน ฝรั่งเศส จีน อารบิค ก็มีความจําเป็ นเช่นกัน ดังนั้นบุคลากรที่เข้ าทํางานต้ องมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่องมือพื้นฐาน ในด้ านหลักเกณฑ์คุณสมบัตทิ ่ใี ช้ ในการรับ
บุคลากรเข้ าทํางาน ท่านวิทยากรทุกท่านเน้ นว่าไม่มองแค่ เรื่องทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะ
พิจารณาดูคุณสมบัติอ่นื ที่จะทําให้ เข้ ากับองค์กรได้ เช่น ความรักในองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถในการประสานงานกับคนอื่น ความรู้เป็ นอันดับรองต่อมา และต่อด้ วยเรื่องเทคโนโลยี
ดังนั้นบัณฑิตต้ องมีจุดแข็งในด้ านอื่นด้ วย โดยหลักสูตรควรเน้ นการฝึ กบัณฑิตให้ มที กั ษะในการทํางานที่
จําเป็ น เพราะถ้ ามีความรู้แต่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าก็ไม่
สามารถทํางานกับองค์กรได้ ดังนั้น คุณสมบัตินอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการก็คือ ความสามารถใน
การทํางาน ความยึดมั่นในความถูกต้ อง มีความเป็ นมืออาชีพ รับผิดชอบในการทํางาน รวมถึงความรู้
เรื่องความแตกต่างด้ านวัฒนธรรม และเคารพความแตกต่างนั้น ซึ่งเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่ง วิทยากรและ
ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ ร่วมเสวนากันถึงประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยวิทยากรแต่ละ
ท่านแนะนําให้ บัณฑิตที่มคี วามรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงาน
ในระดับอาเซียนและนานาชาติ มีทศั นคติเชิงบวก ต่อการทํางานและต่อองค์กร บัณฑิตควรมีความรู้และ
มุมมองกว้ างไกล รับรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลง การติดตามข่าวสาร มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจําปีการศึกษา 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่รายงาน 10 สิงหาคม 2559
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.67. คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก
(องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมีจํานวน 2
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

4.52
3.00
4.00
3.75
3.00
3.62

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
ส่งเสริมให้นสิ ติ สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลา
.
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คํานํา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นกลไกสําคัญ
ของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของหลักสูตรฯ อีกทั้งปัจจุบันหลักสูตรฯ ต้องดําเนินการให้ได้มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2558 นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรฯ เพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
เพื่อช่วยผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ระดับที่พึงประสงค์
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนํา เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การดําเนินงานของหลักสูตรฯ ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน และรายการหลักฐานอ้างอิง
และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรฯ
ประจําปีการศึกษา 2558 นี้ สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรฯ บุคลากรทุกท่าน ของภาควิชาภาษาตะวันตก และนางสาวศิริกานต์ หิวานุพงศ์ นางสาว
กนกวรรณ แกล้วหาญ และนางสาวณิชาภัทร ภูษิต นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้
สละเวลาทุ่มเทกับการทํางานครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
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สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
คํานํา
สารบัญ
หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
หมวดที่ 3 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 5 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
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หมวดที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อภาษาอังกฤษ M.A. (English)
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
254800911084
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
1. ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทําวิจัย
3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
4 นําความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6
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รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3)
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ)
1 *ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

2

*ผศ.ดร.สายวรุณ จําปาวัลย์

3

*อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์

4

ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ

5

ผศ.ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2528
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2542
M.A. (English) 2543
Ph.D. (English) 2545
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2525
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 2535
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
2544
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2519
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2524
D.A. (English) 2534
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 2519
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 2534
Ph.D. (Applied Linguistics)
2545
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

7
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รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผสู้ อน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ)

ป.โท

มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน
()

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย
()























































ป.เอก

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
อ.ดร.วไลพร ฉายา
อ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา
ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
ผศ.ดร.สายวรุณ จําปาวัลย์
ผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5)
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ)

ป.โท

ป.เอก

มีประสบการณ์ด้าน
มีประสบการณ์
การวิจัย
ด้านการสอน
()
()
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ผศ.ดร.สายวรุณ จําปาวัลย์
อ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)
คุณวุฒิ ()
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ)

ป.โท

ป.เอก

มีประสบการณ์ด้าน
มีประสบการณ์
การวิจัย
ด้านการสอน
()
()
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)

1
2

อาจารย์ ดร.วไลพร ฉายา
รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์













คุณวุฒิ ()

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย
()

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)
ลําดับ

1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ)

ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
อ.ดร.วไลพร ฉายา
รศ.ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย์

ป.โท

ป.เอก

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)

















การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ ําเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีผู้จบการศึกษาจํานวน 3 คน ได้แก่ นางสาวพรรณวดี เมสนุกูล
นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ และนางสาวณัชลิกา โตอดิเทพย์ ผู้สําเร็จการศึกษา 1 คน ทําวิทยานิพนธ์ อีก
2 คน ทําสารนิพนธ์ การตีพิมพ์ของผู้ทําวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ ผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง 3 คน มีการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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.
9
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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
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีจํานวน 6 คน คือ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 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
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ งและ
สม่ําเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีจํานวน 6 คน คือ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย ผศ.ดร.สายวรุณ จําปาวัลย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริ
ปกรณ์ชัย ดร.นันทนุช อุดมละมุล ดร. นราธิป ธรรมวงศา และ ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 จะครบรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ในปีการศึกษา 2559 แต่ทางหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วในปี
การศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อวางแผนและดําเนินงานการปรับปรุง
หลักสูตร
2. มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร
3. มีการประเมินหลักสูตร โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คือ ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีตอ่
หลักสูตร ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า และความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต
4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการพิจารณาปรับปรุง มคอ. 2
10
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ขณะนี้ได้ มคอ. 2 ฉบับร่าง แล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ “ผ่าน”
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
รายการหลักฐานอ้างอิง
รายละเอียดของเอกสาร
รหัสเอกสาร
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
บัณฑิตและนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ ค รอบคลุ ม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ กษาแห่ ง ช า ติ
5 ด้ า น คื อ (1) ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (2) ด้ า นความรู้ (3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (4) ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้
มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สําเร็จการศึกษา
รวม 1 คน โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (4.87/1)
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ลําดับ
ที่

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

คุณภาพของบัณฑิต โท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

หน่วยวัด

รวม

เฉลี่ย

4.87

คน
คน

1
1

คะแนน

คะแนน

5

(2) ด้านความรู้

คะแนน

5

(3) ด้านทักษะทางปัญญา

คะแนน

5

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

คะแนน

5
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ลําดับ
ที่

4

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

รวม

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา

คะแนน
คะแนน
ร้อยละ

4.33
100

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
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การวิเคราะห์ผลที่ได้
คุณภาพของบัณฑิต ของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้าน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
แต่ก็ยังอยู่ในระดับดีมาก
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_2.1_1

รายละเอียดของเอกสาร
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท)
ในปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 3 คน และมีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 4 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 33.33 คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 4.17 คะแนน
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
นิสิตหรือผู้สําเร็จป.โท

1

นางสาวพรรณวดี เมสนุกูล

2

3

4

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)

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.
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.
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
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
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก
คิดเป็นร้อยละ

ค่าถ่วง
น้ําหนัก
.40

.40

.10

.10

1.00
33.33

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_2.2_1
M.A.Eng _58_2.2_2

รายละเอียดของเอกสาร
รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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การรับนิสติ (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)
- การรับนิสิต
หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานการรับนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นวางแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความพร้อมในการรับสมัคร เช่นจํานวน
อาจารย์ผู้สอน จํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ งบประมาณ จํานวนนิสิตตกค้าง เพื่อพิจารณา
จํานวนนิสิตที่จะรับ และพิจารณาปัญหาการรับสมัครของปีที่ผ่านมาเพื่อวางแผนปรับปรุงการรับสมัครนิสิต
ในปีปัจจุบัน
ขั้นดําเนิ นการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดคุ ณสมบัติผู้สมัค ร การออก
ข้อสอบ พิจารณาใบสมัครของผู้สมัคร ในการสอบข้อเขียน มีการตั้งเกณฑ์อย่างชัดเจน และพิจารณาผล
คะแนนสอบข้อเขียนอย่างละเอียดว่าต้องทําข้อสอบได้เกิน 50% และต้องผ่านทุกส่วน โดยดูทั้งจากคะแนน
รวมและในแต่ละส่วน และส่งผลให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา นอกจากนี้เมื่อมีการสอบ
สั ม ภาษณ์ คณะกรรมสอบสัม ภาษณ์ นํ า ผลการสอบสั ม ภาษณ์ เ ข้า ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร มีการพิจารณาคะแนนสอบสัมภาษณ์ร่วมกัน และส่งผลให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา
ขั้นตรวจสอบ หลังจากรับนิสิตเข้ามาในหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม เพื่อ
พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัคร และพิจารณาถึงปัญหาการเรียนของนิสิตใหม่ เช่นผลการเรียน
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป เช่นทางหลักสูตรฯ พบว่าการรับนิสิตที่
ไม่จบการศึกษาทางภาษาอังกฤษ จะมีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้พื้นฐานในสาขา เช่นไม่มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาศาสตร์ หรือการวิจารณ์วรรณคดี นอกจากนี้การกําหนดเกรดเฉลี่ย ทําให้ผู้สมัครที่มีพื้นฐานความรู้
ดีมาจากบางสถาบันไม่สามารถสมัครได้
ขั้ น ปรั บ ปรุ ง ทางหลั ก สู ต รจึ ง มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รว่ า ต้ อ งจบการศึ ก ษาสาขา
ภาษาอังกฤษ
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการประชุมเกี่ยวกับแผนการรับนิสิต มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ เช่น จํานวนนิสิตที่ตกค้าง จํานวนอาจารย์ประจําที่สามารถทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ และมีมติว่าให้หยุดรับนิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากมีจํานวน
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ไม่เพียงพอ โดยพยายามแก้ปัญหาเรื่องการหาอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและ
วางแผนเร่งรัดให้นิสิตที่ตกค้างจบตามกําหนดระยะเวลา
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการดําเนินการดังนี้
ขั้นวางแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของนิสิตแรก
เข้า และวางแผนเพื่อแก้ปัญหา โดยมีความคิดเห็นว่านิสิตยังขาดความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการ
นําเสนอ จึงมอบหมายให้ประธานดําเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม นอกจากนี้นิสิตยังมีปัญหาในการ
ปรับตัว จึงมีการจัดงบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 1 โดย
มอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ
ขั้นดําเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดย
เชิญวิทยากรมาบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการการนําเสนอ และติดต่อห้องสมุดเพื่ออบรมเกี่ยวกับการ
ค้นคว้า นอกจากนี้ทางหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรศศ.ม สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจฯ เพื่อแก้ปัญหาการปรับตัวของนิสิต ในโครงการนี้มีการจัดพิธีไหว้ครู ประธานหลักสูตรบรรยาย
เกี่ยวกับกฏระเบียบที่สําคัญที่นิสิตควรรู้ การเสวนาของนิสิตที่จบการศึกษา และเชิญนิสิตรุ่นพี่และผู้ที่จบ
การศึ กษาแล้วมาพูดคุ ยกับนิสิตใหม่ เพื่อ ให้คํ าแนะนําเกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
ขั้นตรวจสอบ หลังจากการจัดกิจกรรม คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเพื่อสรุปผลงาน ปัญหา
ต่างๆ และลงมติ ว่าในปี การศึ ก ษา 2560 ควรมี การเตรียมความพร้ อมในเรื่ องการปรั บพื้นฐานทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดเป็นโครงการและมีการเก็บค่าลงทะเบียน
ขั้นปรับปรุง มีการจัดทําโครงการเตรียมความพร้อม
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_3.1_1
M.A.Eng _58_3.1_2
M.A.Eng _58_3.1_3

รายละเอียดของเอกสาร
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการรับนิสิตใหม่
รายละเอียดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 1
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
ทางหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษามีการนัดพบนิสิต
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อให้คําแนะนําในการลงทะเบียน และมีการกําหนด Office Hour เพื่อให้นิสิตเข้า
พบ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียน มีปัญหานําเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดทําทะเบียนนิสิต ให้คําปรึกษาหารือ
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา กําหนด Office Hour เพื่อให้นิสิตเข้าพบ ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อจัดรายวิชา
เลือกตามความสนใจของนิสิต ทางหลักสูตรฯ มีการประชุมนิสิตในแต่ละชั้นปี เพื่อให้คําปรึกษาในเรื่อง
แผนการเรียน เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ 2 มีการนัดพบนิสิตเป็นรายบุคล เพื่อแนะนําเกี่ยวกับการหาหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และแนะนํานิสิตให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อไป จัด
กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานิ สิ ต นอกจากนี้ ท างหลั ก สู ต รฯ ยั ง มี ช่ อ งทางในการให้ นิ สิ ต
ปรึกษาหารือได้โดยใช้ไลน์อีกด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ กําหนด Office Hour เพื่อให้นิสิตเข้าพบ ทําบันทึกการ
ให้คําแนะนําและการนัดหมาย ให้คําปรึกษาในการดําเนินการวิจัย มีปัญหานําเรื่องเข้าคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีระบบการดําเนินการควบคุมการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดังนี้
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นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพื่อเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัย ต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ควบคุม/อ่าน/กรรมการสอบ
นิสิตพบอาจารย์ควบคุมงานวิจัยเพื่อปรึกษาการทําวิจัย
เมื่อพร้อมให้
นิสิต อาจารย์/และกรรมการนัดหมายวันสอบเค้าโครง แล้ว
ยื่นเรื่องผ่านเลขาหลักสูตรเพือ่ ออกหนังสือเชิญสอบ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

นิสิตยื่นเรื่องเสนอเลขานุการหลักสูตรฯ เพือ่
ตรวจสอบเอกสาร นัดหมายวันสอบปากเปล่า

นิสิต/อาจารย์ฯ/กรรมการนัดหมายวัน
สอบเค้าโครงครั้งที่ 2

ผ่าน

ไม่ผ่าน

นิสิตนําแบบฟอร์มเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

นิสิต/อาจารย์ฯ/กรรมการนัดหมายวัน
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขั้นวางแผน ในต้นปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯได้รับทราบจํานวนเงินงบประมาณที่หลักสูตรฯ
ได้รับการจัดสรร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาวางแผน ที่ประชุมได้พิจารณา
ปัญหาที่นิสิตในหลักสูตรไม่จบตามกําหนดเวลา มีการพิจารณาถึงการดําเนินการในปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้
มี การจั ดโครงการพัฒนาศักยภาพนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา แต่ หลักสูตรฯ ยังมี นิสิตตกค้ างจํานวนมาก
กรรมการจึงพิจารณาปัญหา เห็นว่าในปีการศึกษามีการจัดเพียงครั้งเดียว จึงมีมติให้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีการจัดแบบต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตดําเนินการทําวิจัย
และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรฯเป็นประธานโครงการ และพิจารณาการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2558 เพื่อแก้ปัญหาการสําเร็จการศึกษาล่าช้า ทางหลักสูตรได้ทํางานเชิงรุก โดยจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการดําเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงกิจกรรม ช่วงที่ 1
เพื่อส่งเสริมนิสิตในการปรับตัวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 จึงจัดการบรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนิสิตได้มีโอกาสได้สืบค้น
ข้อมูลจริงๆ ในขั้นตอนนี้ นิสิตยังได้เรียนรู้วิธีที่จะหาหัวข้องานวิจัยที่ทันสมัย
ในช่วงที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการเขียนของนิสิต จากการประชุมในช่วงวางแผน พบว่านิสิตมี
ปัญหาด้านการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ จึงเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการเขียนงานวิจัย ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้นิสิตได้นํางานเขียนของตนมาให้วิทยากรพิจารณาถึงปัญหาการเขียนของแต่ละคน ในช่วงที่ 3 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตปีที่ 4 ซึ่งกําลังเขียนงานปริญญานิพนธ์ สามารถจบได้ทันกําหนด จึงจัดบรรยาย
เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัย โดยเชิญอดีตบรรณาธิการวารสารภาษาปริทัศน์มาบรรยาย และมีการ
อบรมเชิงปฏิบัตการในช่วงบ่าย นอกจากนี้จากการสํารวจพบว่านิสิตปี 1 มีความสนใจทางวรรณคดี จึง
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางวรรณคดีมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาบรรยายเรื่อง
การหาหัวข้อวิจัยทางวรรณคดี เพื่อให้นิสิตปี 1 มีหัวข้องานวิจัย และพบนิสิตที่สนใจจะทํางานวิจัยทาง
วรรณคดีเป็นรายบุคคล เพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจ อีกทั้งให้คําปรึกษากับนิสิตที่สอบ
เค้าโครงแล้วและกําลังเขียนงานวิจัยทางวรรณคดีเป็นรายบุคคล เพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานที่กําลังเขียน
นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์ทางวิชาการ จึงพยายามส่งเสริมให้นิสิต
ขอทุนการศึกษาเพื่อไปนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ นายจิร
วุฒิ สารฤทธิ์ นางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญ นางสาวศิริกานต์ หิวานุพงศ์ นางสาวกุลศิริ วรกุลนางสาว
สายสมร พิมพ์ทอง และนางทิวาพร สุวรรณเจริญ ซึ่งนิสิตของภาควิชายังได้รับรางวัล Best Young
Scholar นอกจากนี้ ยั ง ติ ด ต่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสอยู่ กั บ ครอบครั ว อเมริ กั น ที่ รั ฐ แมรี่ แ ลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนรู้ภาษาและวั ฒนธรรมของชาวตะวันตก เช่น นางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญ
นางสาวศิริกานต์ หิวานุพงศ์ นางสาวกุลศิริ วรกุล
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เพื่อให้นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และใช้ภาษาอังกฤษ จึงส่งเสริมให้นิสิตเป็นพิธีกรใน
การประชุมระดับนานาชาติ
ขั้นตรวจสอบ ในระหว่างการดําเนินกิจกรรม ทางหลักสูตรฯมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาในระหว่างดําเนินการ มีการนําผลการประเมินโครงการของนิสิตมาพิจารณา และมีการสัมภาษณ์
นิสิตถึงความต้องการการสนับสนุน ที่ประชุมมีมติว่าในปีการศึกษา 2560 ควรมีการให้ทุนสนับสนุนนิสิตใน
การเผยแพร่ผลงาน
ขั้นปรับปรุง มีการติดต่อวืทยากรมาบรรยายทางวรรณคดี
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_3.2_1
M.A.Eng _58_3.2_2
M.A.Eng _58_3.2_3

รายละเอียดของเอกสาร
สมุดบันทึกการนัดพบ
รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษาที่
รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558

จํานวน
รับเข้า
9
12
13
11

จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2554

2555

2556

9
-

2557

2558

ร้อยละการคงอยู่

9
7
6
6
12
10
10
13
13
11
อัตราการคงอยู่ = จํานวนนิสิตชั้นปีที่ 3
* 100
จํานวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1)
รายการหลักฐานอ้างอิง ทะเบียนนิสิต และรายชื่อนิสิตในระบบ supreme
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล

66.67
83.33
100
100
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิต
นิสิตมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไม่ดีพอ จึงหยุดเรียนกลางคันและบางคนทางหลักสูตรฯ ช่วย
ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อโอนย้ายไปเรียนที่คณะดังกล่าว นอกจากนี้นสิ ิตมักได้งานทําเมื่ออยู่
ชั้นปีที่ 2 จึงหยุดเรียนกลางคัน ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ไม่สามารถเปิดสอนได้ ทางภาควิชาฯ จึงโอนนิสิตที่มีอยู่มาเรียนทีส่ าขา
ภาษาอังกฤษ นิสิตบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพียงพอ แต่ทางหลักสูตรได้มีการดําเนินการ
เชิงรุก เพื่อช่วยให้นิสิตปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ เช่นการเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษา
จํานวนที่สาํ เร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ)
ปีการศึกษา จํานวนที่
ที่รับเข้า
รับเข้า
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
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา
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 ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร โดยมีแนวโน้มผลการประเมิน 4.25
22
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
เรื่องที่ร้องเรียน
1. นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่นั่งทํางาน

ผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน
1. หลักสูตรฯ ได้ประสานงานกับคณะ
มนุษยศาสตร์ เพื่อจัดหาห้องเพื่อเป็นที่นั่งทํางาน
ของนิสิต และคณะฯ ได้จัดห้องให้เป็นห้องของ
บัณฑิตศึกษา
2. ห้องเรียนที่คณะจัดให้ มักเป็นห้องขนาดเล็ก คับ 2. ประธานของหลักสูตรฯ ได้ติตต่อกับเจ้าหน้าที่
แคบ และมีปญ
ั หาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่รับผิดชอบในการจัดห้องเรียนเพื่อขอห้องเรียนที่
เหมาะสมมากขึ้น

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_3.3_2
M.A.Eng _58_3.3_3
M.A.Eng _58_3.3_4
M.A.Eng _58_3.3_5
M.A.Eng _58_3.3_6

รายละเอียดของเอกสาร
ทะเบียนนิสิต
รายชื่อนิสิตในระบบ supreme
สรุปจํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัย
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
รูปถ่ายห้องทํางานของบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 3
อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
ขั้นวางแผน หลักสูตรฯ และภาควิชาภาษาตะวันตก มีการพิจารณาอัตรากําลัง และพยายามหา
อัตราทดแทน
ขั้นดําเนินงาน ทางหลักสูตรฯ เห็นว่า ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558 และเชี่ยวชาญในสาขาวรรณคดี ทางหลักสูตรฯมีการเตรียม
อัตรากําลังทดแทน โดยส่งอาจารย์ วิริยา ด่านกําแพงแก้ว ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขา
วรรณคดี และได้ให้ ดร.นันทนุช อุดมละมุล ซึ่งเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดี เข้าไป
สังเกตการสอนในวิชาที่ ดร. สุทสั สี สมุทรโคจร เป็นผูส้ อน เพื่อให้ ดร. นันทนุชสามารถสอนแทน ดร.
สุทัสสี สมุทรโคจรต่อไป นอกจากนี้ยังพยายามหาอัตรามาทดแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และได้
เชิญ ผศ.ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ มาเป็นอาจารย์ประจํา
นอกจากนี้ ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน
2558 ทางหลักสูตรฯร่วมกับภาควิชาได้เชิญ ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และพยายามหา
อัตราทดแทน โดยได้ตําแหน่งและมีประกาศรับสมัคร แต่ผู้ผ่านการรับสมัครมีปญ
ั หาการชดใช้ทุน จึงไม่
สามารถมารับตําแหน่งได้
ขั้นตรวจสอบ ทางหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ พบว่า
หลักสูตรได้ประกาศรับอาจารย์ใหม่ แต่ก็ยงั ไม่ได้อัตรามาทดแทน เพื่อแก้ปัญหา และมีมติให้รับเป็น
ปริญญาโทโดยมีเงื่อนไขให้ไปเรียนต่อปริญญาเอก ขณะนีภ้ าควิชาฯได้อัตราเพิ่มอีกหนึ่งตําแหน่ง และได้
ประกาศรับสมัคร แต่ยังไม่มผี ู้ผ่านการคัดเลือก จึงมีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาอัตรากําลัง และมีมติ
ว่าให้เปิดรับต่อไป และช่วยกันประชาสัมพันธ์
ขั้นปรับปรุง ภาควิชาฯ ได้รับ อาจารย์ชมเพลิน พิมพะกร โดยจะต้องไปเรียนต่อปริญญาเอกและ
กลับมาทํางานให้กับภาควิชาฯ
ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ มีการดําเนินงานดังนี้
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คณาจารย์บัณฑิตของภาควิชาภาษาตะวันตก
ประชุมพิจารณาอาจารย์ประจําของแต่ละหลักสูตร
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และสาขาที่เชี่ยวชาญ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ประชุมพิจารณาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมพิจารณาอาจารย์ประจําของแต่ละหลักสูตร
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และสาขาที่เชี่ยวชาญ
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรมีการจัดทํา work load ของอาจารย์ประจํา ซึ่งได้แก่ภาระการสอน และภาระการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ เพื่อให้อาจารย์ประจํามีภาระงานที่เหมาะสม
หลักสูตรฯ ประสานงานกับฝ่ายจัดตารางสอนเพื่อดูแลการจัดคาบสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้เหมาะสม หากเกิดปัญหาจะนําเข้าคณะกรรมการบริหารภาคฯเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลั ก สู ต รฯส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ด้ พั ฒ นาตนเอง โดยดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ ภาควิ ช าฯ ในการจั ดตั้ง
งบประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเอง โดยเวียนกัน ปีงบประมาณ 2558 ได้ส่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้ม
วิลัย และดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล ปีงบประมาณ 2559 ได้พิจารณาคัดเลือก ดร. วรรธนะ สุขศิริปกรณ์
ชัย เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้จบปริญญาตรีและโท ในสาขาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ดร. วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชยั
มีวุฒิตรงกับสาขา จึงให้อาจารย์ไปเข้ารับการอบรมทางภาษาอังกฤษ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตรมีระบบการดําเนินการดังนี้
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อของบประมาณ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ประชุมพิจารณาคัดเลือก
โดยดูจากสาขาที่ขาดแคลน จํานวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาฯ

คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ พิจารณา
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ พิจารณา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา
ปัญหา
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
กิจกรรม
1
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 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. โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตําแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียน
ตําราและหนังสือ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
2
ผศ.ดร.สายวรุณ จําปาวัลย์ 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Communication
in Multicultural Society วันที่ 6-8 ธันวาคม 2558
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4
ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ Pedagogical and
Cultural in Western Languages 12-13 พฤษภาคม 2559
5
ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการรับนานาชาติ Pedagogical and
Cultural Approaches in Western Languages 13-14 เ ม ษ า ย น
2559
2. โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตําแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียน
ตําราและหนังสือ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2558)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตได้รับ ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ เป็นอาจารย์
ใหม่
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน

มี 

ไม่มี 

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_4.1_1
M.A.Eng _58_4.1_2
M.A.Eng _58_4.1_3
M.A.Eng _58_4.1_4

รายละเอียดของเอกสาร
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
บันทึกการประชุมภาควิชาฯเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ
คําสั่งโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการรับนานาชาติ Pedagogical and
Cultural in Western Languages
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผลการดําเนินการ
5 คน
5 คน
ร้อยละ 100
5 คะแนน

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดําเนินการ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
4 คน
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
5 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 80
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินการ

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
เทียบคะแนน 5 คะแนน

4.40
5 คน
ร้อยละ 88
5 คะแนน
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ลําดับ
1

2

3

4.

5.

6.

อาจารย์ประจําหลักสูตร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

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.
ผศ.ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล คาดการณ์ไกล, อุมาพร. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานและองค์ประกอบ ที่มีประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ.
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ (1) : 1-31.
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).
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.
อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
Worasiri Boonsue , Anchalee Jansem,
Sirinan Srinaowarat. (2015). Interactional Patterns in Faceto-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
ผศ.ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล อุมาพร คาดการณ์ไกล (2558). วาทกรรมทางธุรกิจ : พัฒนาการของ
แนวคิด แนวการศึกษาวิเคราะห์ และแนวโน้มของงานวิจัย. วารสาร
สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 21(2) , 285318.
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก
คิดเป็นร้อยละ

ค่าถ่วง
น้ําหนัก
0.40

0.80

1.00

0.40

1.00

0.80

4.40
88
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_4.2_1
M.A.Eng _58_4.2_2

รายละเอียดของเอกสาร
รายละเอียดคุณวุฒิและตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตร
รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
ปีการศึกษา
2556 2557 2558
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
5
5
5
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร
4.27 4.44 4.62
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล
ตัวบ่งชี้ย่อย

ผลการประเมิน
ตนเอง (คะแนน)
4

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_4.3_1

รายละเอียดของเอกสาร
แบบสรุปความพึงพอใจ
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หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(การบริหารหลักสูตร)
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ในการออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการสํารวจความ
คิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร และดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หลักสูตรจึงมีการออกแบบให้มีวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมนิสิตให้มีความรู้ในด้านการดําเนินการวิจัย และ
การเขียนระดับบัณฑิตศึกษา มีหมวดวิชาบังคับ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมที่จะไปเลือกเรียนวิชาเลือกซึ่งมี 2
หมวด คือ ภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์ และหมวดวรรณคดี จึงออกแบบให้เรียนวิชาเอกบังคับที่มา
จากทั้งสองหมวด คือ Study of Language และ Seminar in Literary Criticism นอกจากนี้ในหมวด
วิชาเลือก ทางหลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายในแต่ละหมวด เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเอง
ทางหลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกแผนการเรียนได้ ในภาคเรียนที่ 2 ที่มีทั้งแผน ก และแผน
ข เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกได้เหมาะสมกับความสามารถ และอาชีพการทํางานของตนเอง เช่นนิสิตที่
ทํางานที่บริษัท มักจะเลือกแผน ข
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ทางหลักสูตรฯ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรฯมีความเหมาะสม ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีระบบ ดังนี้
31
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คณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ
ประชุมเพื่อวางแผน
ดําเนินการของบประมาณ

สํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
ประชุมสรุปผลงาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์หลักสูตร

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

ประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุง
คณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ
ประชุมสรุปผลงานเกี่ยวกับปัญหาและการดําเนินการปรับปรุง

นําปัญหามา
ดําเนินการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ดําเนินงานปรับปรุงรายละเอียดในมคอ 2
นําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
นําเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาพิจารณา
นําเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 จะครบรอบระยะเวลา
ที่กําหนด ในปีการศึกษา 2559 แต่ทางหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วในปีการศึกษา
2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นวางแผน ทางหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน ของบประมาณ และจัดทําโครงการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อวางแผนและดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร
ขั้นดําเนินงาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร โดย
รวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คือ ความพึงพอใจของนิสิตปีสดุ ท้ายที่มีต่อหลักสูตร ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า
และความคิดเห็นจากผู้ใช้บณ
ั ฑิต มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการพิจารณา
ปรับปรุง มคอ. 2
ขั้นตรวจสอบ เมื่อเกิดปัญหาในการปรับแก้มคอ. 2 คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเพื่อปรึกษาและ
แก้ปัญหา เช่นเมื่อส่งมคอ. 2 ฉบับร่างไปให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา และได้รับข้อคิดเห็น
ให้มีการปรับแก้ คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการปรับแก้ โดยกําหนดวันประชุม และจะมี
การแบ่งกลุ่มตามหมวดวิชาเพื่อดูรายละเอียด
ขั้นปรับปรุง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อดําเนินการปรับแก้ ขณะนี้ได้ มคอ. 2
ฉบับร่าง แล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_5.1_1

รายละเอียดของเอกสาร
มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับร่าง

การบริหารหลักสูตร
ทางหลักสูตรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยประชุมคณาจารย์บัณฑิตเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการกํากับ แลการ
บริหารงานของหลักสูตร ซึ่งได้แก่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจํา การรับอาจารย์ใหม่ การรับนิสิตใหม่ การ
ปรับปรุงหลักสูตร การดูแลกํากับการทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การทวนผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
พิจารณาปัญหาต่างๆ และทางหลักสูตรก็จะดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทางหลักสูตรฯ จะมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
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1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีปญ
ั หาเกี่ยวกับการหาอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ที่ย้าย และ
เกษียณอายุทุกปี ทางหลักสูตรฯ พยายามหาอัตรามาทดแทน แต่มักไม่มีผู้สมัครทีม่ วี ุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
นอกจากนี้เนื่องจากอาจารย์ย้ายและเกษียณอายุ ทําให้ไม่มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่
เพียงพอ อาจารย์บางท่านให้คําปรึกษาแก่นิสิตไปก่อน โดยยังไม่ทําเรื่องแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ รอ
จนกว่านิสิตในที่ปรึกษาที่รับไว้ก่อนสําเร็จการศึกษา
2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ไม่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
จัดทําแผนอัตรากําลัง ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิปริญญาโท ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
- การกําหนดผู้สอน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
สํารวจความต้องการของนิสิตเกี่ยวกับวิชาที่จะเลือกเรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
พิจารณารายวิชาที่นิสิตเลือกเรียน

พิจารณาอาจารย์ผู้สอนโดยดูคุณวุฒิและความ

ประธานหลักสูตร ฯประสานงานกับฝ่ายจัดตารางสอนของภาควิชาฯ
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดเตรียม ฟอร์ม มคอ. 3
ส่งให้อาจารย์ผสู้ อนดําเนินงาน
อาจารย์ผู้สอนจัดทํามคอ.3
ส่งให้ประธานหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ประธานหลักสูตรนํามคอ. 3 ที่ผู้สอนส่งมาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามคอ. 3
เหมาะสม

ปรับปรุง
อาจารย์ผสู้ อนปรับปรุง
ส่งให้ประธานหลักสูตร
ส่งภาควิชาฯ เพื่อส่งต่อให้คณะ

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
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- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์
นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพื่อเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นําเข้า
คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

นิสิตยื่นเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตดําเนินการแก้ไข
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพื่อเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นําเข้า
คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญ และจํานวนนิสิตในที่ปรึกษา

ผ่าน

ไม่ผ่าน
นิสิตดําเนินการแก้ไข

นิสิตยื่นเรื่องแต่งตั้งอาจารย์

- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นวางแผน หลักสูตรฯ มีการประชุมเกี่ยวกับปัญหาที่นิสิตจบการศึกษาล่าช้าเพื่อวางแผนเชิงรุก ที่
ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และมีนโยบาย ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานของ
นิสิต
2. จัดตารางสอนเพื่อเอื้ออํานวยให้นิสิตได้เรียนสิ่งที่ตนเองสนใจและตั้งใจจะทํางานวิจัยใน
เรื่องนั้นๆ
ขั้นดําเนินงาน ประธานหลักสูตรฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ดําเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีวิทยากรมาบรรยายเรื่องการเขียนงานวิจัย ในวันที่ 18
มิถุนายน 2559 ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการเขียนสรุปผล และอภิปรายผล ซึ่งนิสิตมีปัญหากันมาก และมี
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การบรรยายเกี่ ย วกั บเทคนิค การเขี ย นบทความวิจั ย เพื่ อตี พิม พ์ ใ นระดั บ ชาติแ ละนานาชาติ ในวั นที่ 9
กรกฎาคม 2559
นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯส่งเสริมให้นิสิตได้มีการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุน
การขอทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อไปนําเสนอผลงาน
ในการจัดตารางสอน ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดรายวิชา Topics in Literature
และ Topics in Linguistics เพื่อให้นิสิตได้มุ่งศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อได้หัวข้องานวิจัยเมื่อจบ
coursework
ขั้นตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์/สานิพนธ์ จากอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์/สานิพนธ์ และมีการนัดพบนิสิต
เพื่อสอบถามปัญหา พบว่านิสิตมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงาน
ขั้นปรับปรุง จัดโครงการสนับสนุนทุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_5.2_1
M.A.Eng _58_5.2_2

รายละเอียดของเอกสาร
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ผู้สอน จัดทํา มคอ. 3
(ถ้ามีผู้สอนหลายคน ประชุม เพื่อดําเนินการจัดทํา มคอ. 3)

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการประเมินผลใน มคอ.3

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชา

สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้

การประเมินผล
ที่หลากหลาย

อาจารย์ผู้สอนดําเนินการประเมินผล
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
อาจารย์ผู้สอนดําเนินการประเมินผล
(ถ้ามีหลายท่าน ประชุมตัดสินผลร่วมกัน)

ประธานหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตรทวนผลสัมฤทธ์

ประธานหลักสูตรนําเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ทวนผลสัมฤทธิ์

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนดังนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนส่งผล
เกรดที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมภาควิชาฯ ประธานหลักสูตรฯ นําเสนอเกรด
ของแต่ละรายวิชา อาจารย์ในภาควิชาดูความเหมาะสมการให้เกรด
ในปีการศึกษา 2558
ขั้นวางแผน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาการทวนผลสัมฤทธ์
โดยกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่งข้อสอบและวิธีการประเมินผลที่ประธานหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในการประเมิน
ขั้นดําเนินงาน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และการ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา และดูการให้ผลการเรียน หลังจากนั้นส่งผลให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้ง
ขั้นตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการประเมินผล
ขั้นปรับปรุง นําผลการพิจารณาแจ้งอาจารย์เพื่อปรับปรุง
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เลขานุการหลักสูตร
จัดเตรียมแบบฟอร์ม มคอ. 5

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

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

ประธานหลักสูตร
จัดทํามคอ. 7 จากมคอ. 5

หัวหน้าภาควิชาฯ

ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
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- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

กรรมการสอบประชุมวางแผน

นิสิตนําเสนอ

กรรมการซักถาม

กรรมการแต่ละท่านบันทึกคะแนนลงในแบบประเมิน

ประชุมตัดสินผล

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_5.3_1
M.A.Eng _58_5.3_2
M.A.Eng _58_5.3_3

รายละเอียดของเอกสาร
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา และพิจารณาหัวข้อ
แบบฟอร์มการให้คะแนน
บันทึกการประชุมเกี่ยวกับการทวนผลการเรียนรู้
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานจามตัวบ่งชี้การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตร
ดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่านั้น การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออื่น ๆ และ/หรือการดําเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 7 ของ
หลักสูตรนั้น ๆ

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วม บันทึกการประชุม
ในการประชุมจํานวน 5 ครั้ง ในปี
M.A.Eng
การศึกษา 2558 เพื่อวางแผน
_58_5.4_1
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มคอ.2
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ สาขาภาษาอังกฤษ ได้รับการ
M.A.Eng
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 12
_58_5.4_1
มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีรายละเอียดของรายวิชาและราย ละเอียดของ
หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในภาค
รายวิชา
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
เรียนที่ 1/2558 จํานวน 5 วิชา และ
M.A.Eng
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 4 วิชา
_58_5.4_1
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน หลักสูตรฯ ได้จัดทํารายงานผลการ
รายงานผลการ
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ
ดําเนินการของ
รายวิชา
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1/2558
M.A.Eng
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จํานวน 5 วิชา และภาคเรียนที่
_58_5.4_1
2/2558 จํานวน 4วิชา ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
หลักสูตรฯ มีการจัดทํารายงานผล
สําเนา มคอ. 7
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
การดําเนินการของหลักสูตร ตาม
M.A.Eng
_58_5.4_1
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดําเนินงาน

แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 2558
6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอน ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา
2558 มีการทวนผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การประชุมเพื่อพิจารณาผลการ
เรียนรู้
2. คณะกรรมการบริหาร
มนุษยศาสตร์มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาผลการเรียนรู้
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
หลักสูตรฯ มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มี
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ใหม่ 1 คน และได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการประเมิน
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
เต็ม 5.00
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.55

รายการหลักฐาน

บันทึกการประชุม
การทวนสอบผล
การเรียนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่
เปิดสอน
M.A.Eng
_58_5.4_1

สําเนา มคอ. 7
M.A.Eng
_58_5.4_1

บันทึกการประชุม
M.A.Eng
_58_5.4_1

รายละเอียด
การพัฒนาทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจํา
M.A.Eng
_58_5.4_1
สรุปผลการ
ประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิต
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดําเนินงาน

11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

หลักสูตรได้ดําเนินการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ โดยมีผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.87

รายการหลักฐาน
ใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
M.A.Eng
_58_5.4_1
ใบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
M.A.Eng
_58_5.4_1

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
11
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน
11
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100
หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาอั ง กฤษ มี ก ารดํ า เนิ น งานร้ อ ยละ 100 ของตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีระบบดังนี้
คณะสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรสํารวจปัญหาและความต้องการ

หลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผน

จัดสรรงบประมาณ

แก้ปัญหา

เสนอกรรมการคณะเพื่อพิจารณา

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้มีการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อ
การจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร และพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสื่อ
และอุปกรณ์การสอน เช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนไม่ทันสมัย มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต
ขั้นวางแผน หลักจากได้ผลประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผน ที่ประชุม
มอบหมายให้ประธานหลักสูตรประสานงานและร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ จัดทําแผนในการซื้อและปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ขั้นดําเนินงาน ประธานหลักสูตรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อย้ายห้องเรียนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน นอกจากนี้เพื่อเป็นการเอื้ออํานวยเกี่ยวกับการค้นคว้าของนิสิต ทาง
หลักสูตรฯ มีการจัดเก็บปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตไว้ที่
ห้อง 215 เพือ่ ให้นิสิตได้ค้นคว้าได้สะดวก อีกทั้งยังมีการจัดหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และวรรณคดี
ไว้เพื่อให้นิสิตสามารถมาค้นคว้าได้ที่ห้อง 213/1 นอกจากนี้นิสิตยังสามารถค้นคว้าหนังสือจากห้องสมุด
กลาง
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เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทางคณะได้จัดห้อง Self-access เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาษาและ
ค้นคว้าด้วยตนเองอีกด้วย
ขั้นตรวจสอบ ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ สํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เมื่อได้ผลการประเมินมีการประชุมเพื่อทําแผนในการจัดซื้อและแก้ปัญหา
ขั้ นปรั บปรุง หลั กสู ตรร่ วมกับคณะฯ จัดทํ าแผนเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเตร์เนต และซื้อ
อุปกรณ์
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีระบบดังนี้
คณะสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรสํารวจปัญหาและความต้องการ

หลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผน

จัดสรรงบประมาณ

แก้ปัญหา

เสนอกรรมการคณะเพื่อพิจารณา
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.A.Eng _58_6.1_1
M.A.Eng _58_6.1_2

รายละเอียดของเอกสาร
หนังสือเชิญประชุมเพื่อจัดทําแผน
แผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 5
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปีทผี่ ่านมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาทีแ่ ล้ว
ผู้รับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
เสร็จ
สามารถดําเนินการได้สาํ เร็จ
แผนการแลก เปลี่ยน 30 เมษายน 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ มีการจัดส่งนิสติ เพื่อให้มีประสบการณ์
นิสิตกับมหาวิทยาลัย
ยิ้มวิลัย
การใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรม
อื่น
ของคนอเมริกัน แต่ไม่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนนิสติ
แผนจัดอบรมการเขียน 30 มิถุนายน 2558 ผศ.ณัฎฐา
ทางหลักสูตรไม่ได้จัด เนื่องจากทาง
มคอ.
แก้วฉา
มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม
โครงการพัฒนานิสิต 30 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดําเนินการตามแผน
ยิ้มวิลัย
แผนการจัดส่งอาจารย์ 30 เมษายน 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ร่วมกับภาควิชาฯ จัดส่ง ดร.นราธิป
เข้าร่วมการอบรม
ยิ้มวิลัย
ธรรมวงศา เข้ารับการอบรม
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร และการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า พบว่าควรมีวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย
มากกว่า 1 รายวิชา จึงสมควรปรับรายวิชาพื้นฐาน โดยเพิ่มวิชา อก 602 การเขียนงานวิจัย
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร และการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า พบว่านิสิตที่เข้ามาปี 1 มักมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงไม่ควรเปิดรายวิชาที่มีเนื้อหาเข้มข้น
ในปี 1
แผนปฏิบัติการใหม่สาํ หรับปี 2559
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่ าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ ับผิดชอบ
กําหนดเวลาทีแ่ ล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
แผนดําเนินการ
ส่งเสริมให้นสิ ติ มีประสบการณ์ทาง
30 กรกฎาคม 2560
ประธานหลักสูตร
วิชาการระดับนานาชาติ
จัดโครงการพัฒนางานวิจัย
30 มิถุนายน 2560
ประธานหลักสูตร
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หมวดที่ 6
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
1.1 ส่งเสริมให้นิสิตแผน ข มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับทีสูงขึ้น
1.2 ส่งเสริมให้รายวิชาต่างๆ มีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
ภาษาเพิ่มขึ้น
2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นิสิตมีพื้นฐานทักษะทางภาษอังกฤษไม่ดี ควรมีการปรับพื้นฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิต
3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
1. มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีการเผยแพร่ในระดับที่ดีขึ้น
2. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ เช่นการประชุมทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
3. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ

ผ่าน
4.52
3.00
4.00
3.50
3.00
3.62

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

2 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
13 ตัวบ่งชี้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบ
ที่
1

คะแนน
ผ่าน

จํานวน
ตัวบ่งชี้

3

3

6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

2

5

P

-

-

O

ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน

2

4

I

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

3
4

3.00
(3.1,3.2,3.3)

4.00
(4.1,4.2,4.3)

4.52
(2.1,2.2)

ระดับคุณภาพดี

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

-

-

4.00

ระดับคุณภาพดี

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

3.62

ระดับคุณภาพดี

3.00

3.67

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

3.00

1

-

13

7

4

2

3.43

3.50

4.52

ผลการประเมิน

4.52

(6.1)
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น/จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน ส่งเสริมให้รายวิชาต่างๆมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีมาก
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น
2. มี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิต ให้ ได้ ไ ปเผยแพร่
ผลงานในต่างประเทศโดยได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน
จากมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้นสิ ิตแผน ข มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น/จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประเมินผลจากการปรับกระบวนการจนมีผล
การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น/จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1.อาจารย์ประจําของหลั กสูตรมีคุณภาพทั้งในเรื่ อง ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ที่
คุ ณ วุ ฒิ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ และผลงานทาง สูงขึ้น
วิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะ
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องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น/จุดแข็ง
1.เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเลือกที่หลากหลาย

แนวทางเสริม
นําผลการประเมินมาปรับปรุง ให้เห็นผลเด่นชัดมากขึ้น
เช่น การประเมินผู้เรียน การวางระบบผู้สอน

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะ
จัดทําแผนที่นําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข

องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น/จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงให้เห็นผลเด่นชัดมากขึ้น ควรมีการประเมินผลจากการปรับกระบวนการจนมีผล
การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดําเนินการจริง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ()
 ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอื่นๆ อีก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ()
 ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอื่นๆ อีก
 ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรศิลปศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ลายเซ็น : ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2 : ผศ.ดร. สายวรุณ จําปาวัลย์
ลายเซ็น : ผศ.ดร. สายวรุณ จําปาวัลย์

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3 : อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
ลายเซ็น : อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ
ลายเซ็น : ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ

วันที่ : 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
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ภาคผนวก 1
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน
การกระจายของระดับคะแนน
รายวิชา
EN 501
EN 502
EN 541
EN 521
EN 636
EN 637
EN 649
EN 501
EN 532
EN 648
EN 637

ภาค/ปี
การศึกษา
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

A

B+

B

3
2
3
5
2

12
6
12
4
2

7
5
2
3

1
8
8
3

C+

C

D+

D

E

I

W

1
3

1
2
6

1
1
1
1
1

การวิเคราะห์รายวิชาที่มผี ลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อ
ภาค
ความ
การตรวจสอบ เหตุที่ทาํ ให้ผิดปกติ
วิชา
การศึกษา ผิดปกติ
ไม่มี

S

จํานวน
นิสิตที่
U ลงทะเบียน
เรียน
1
15
11
15
10
6
11
20
10
7

มาตรการแก้ไข
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จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน
1
15
11
15
9
5
10
19
10
7

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
ไม่มี

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด
ไม่มี

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

มาตรการที่ดาํ เนินการ

วิธีแก้ไข

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
แผนการปรับปรุง
นิสิต
มี
ไม่มี
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
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ผู้ ส อนมี ปั ญ หาในการประเมิ น แนะนําผู้สอนให้ใช้แบบประเมิน
นิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

นิ สิ ต มี พื้ น ฐานความรู้ ท างด้ า น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ เขียนให้แก่นิสิต
โดยเฉพาะด้านการเขียน

ทักษะทางปัญญา

นิ สิ ต ไม่ ค่ อ ยร่ ว มในการแสดง ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า ด้ ว ย
ความคิดเห็น มักจะคอยฟังและ ต น เ อ ง ม า ก ขึ้ น แ ล ะ มี ก า ร

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จด

อภิปรายมากขึ้น

-

-

นิ สิ ต ยั ง มี ปั ญ หาในการสื บ ค้ น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ข้ อ มู ล ในฐานต่ า งๆ และการ สืบค้นข้อมูลและการเขียนการ
เขียนการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม อ้างอิงให้แก่นิสิต
คอมพิวเตอร์
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ภาคผนวก 2
Common DataSet
ลําดับ

รายการ

ผลการ
ดําเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
1
คน
2
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
1
คน
3
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
4.87
คะแนน
4
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
100
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
คน
7
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
8
ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
3
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
2
ชิ้น
11
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
12
จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
2
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13
จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
ชิ้น
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14
จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิ้น
กลุ่มที่ 2 (0.60)
16
จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิ้น
กลุ่มที่ 1 (0.80)
18
จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19
จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
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ลําดับ

ผลการ
ดําเนินงาน
1

รายการ

หน่วย

หมาย
เหตุ

20
ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21
งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26
ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค์
น้ําหนัก
27
ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้ําหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
ชิ้น
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33
บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
34
บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
ชิ้น
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
ชิ้น
36
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38
ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39
งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
61
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ลําดับ

ผลการ
ดําเนินงาน

รายการ

42
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
43
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)
44
ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ
45
ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
5
47
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
5
48
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
49
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
5
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
50
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
4
51
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
80
52
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน
5
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
54
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
2
55
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
56
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
57
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
58
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)

หน่วย

หมาย
เหตุ

ชิ้น
ชิ้น
น้ําหนัก
น้ําหนัก

คน
คน
ร้อยละ
คะแนน

คน
ร้อยละ
คะแนน

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น
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ผลการ
ดําเนินงาน

ลําดับ

รายการ

59

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จํานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)
จํานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00)
จํานวนตําราที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จํานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จํานวนตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)

60
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

หน่วย

หมาย
เหตุ

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

2

ชิ้น
ชิ้น

2

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

4.40

น้ําหนัก
ชิ้น

63

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 149

ลําดับ
78
79
80
81
82
83

84
85
86

ผลการ
ดําเนินงาน

รายการ

หน่วย

หมาย
เหตุ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค์
น้ําหนัก
ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้ําหนัก
4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ชิ้น
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
คน
จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ชิ้น/คน

64

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 150

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
Asst. Prof. Dr. Supaporn Yimwilai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(02)2601770-7 ต่อ 16268
supapoy@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
อ.บ.
กศ.ม.
M.A.
Ph.D

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English
English

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Delaware, USA
University of Delaware, USA

ปี ที่
สําเร็จ
2528
2542
2543
2545

ความเชี่ยวชาญ
วรรณคดีภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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 22nd – 23rd, 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 22nd – 23rd, 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/หนังสือ
สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย. (2554). Introduction to Prose and Poetry. ตํารา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 501
การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
อก 602
การเขียนงานวิจัย
5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการ

Teaching Literature to Promote
the Philosophy of Sufficient
Economy

แหล่งทุน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ปี งบประมาณที่
ระบุสถานภาพ
ได้ รับทุน
(หัวหน้ าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2549
หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการ

The Effect of an Integrated
Approach to Teaching Literature
on EFL Students’ Critical
Thinking Skills
The Effect of Multimodal
Approach on EFL Students’
Reading Ability

แหล่งทุน

คณะมนุษยศาสตร์
มศว

คณะมนุษยศาสตร์
มศว

ปี งบประมาณที่
ระบุสถานภาพ
ได้ รับทุน
(หัวหน้ าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2557
หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ
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วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ศศ.ม.
Ed.D.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
Curriculum & Instruction

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
Illinois State University, USA

ปี ที่
สําเร็จ
2525
2535
2544

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sarasit, J., & Chumpavan, S. (2015). Collocation and English Language Learning. Proceeding
from 2nd 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 5th 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/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 501
การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
อก 602
การเขียนงานวิจัย
5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการ

Pronunciation Problems of Thai
Learners of English as a Foreign
Language
Reading Strategies, Reading
Problems, and Reading
Achievement of Thai University
Students Studying in Thailand

แหล่งทุน

Contemporary
Issue in Language
and Humanities
Contemporary
Issue in Language
and Humanities

ปี งบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้ รับทุน
(หัวหน้ าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
2556
หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

อาจารย์ ดร. นราธิป ธรรมวงศา
Dr. Narathip Thumawongsa
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(02)2601770-7 ต่อ 16216
snowy_is_coming@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
ศศ.ม
ปร.ด

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาและการสื่อสาร
ภาษาและการสื่อสาร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี ที่
สําเร็จ
2543
2548
2558

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจและ เพื่อการสื่อสาร
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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.
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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/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 654
สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการ
โฆษณา

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ดร. วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
Dr. Watthana Suksiripakonchai
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(02) 649-5000 ต่อ 16407
watthanas@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่
สําเร็จ
LL.B.
LL.M.
ศศ.ด

Laws
Laws
การสอนภาษาอังกฤษ

University of Canberra, Australia
University of Canberra, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2550
2552
2557

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจและการแปล
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. บทความวิจยั ทีน่ าํ เสนอในการประชุมวิชาการ (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/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 512
ทฤษฎีและการฝึ กการแปล

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Phnita Kulsirisawas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(02) 2601770-7 ต่อ 16219
Phnita2002@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่
สําเร็จ
อ.บ.
M.A.
Ph.D.

ภาษาอังกฤษ
Instruction & Learning
TESOL

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Pittsburgh, USA
University of Manchester, UK.

2541
2545
2551

ความเชี่ยวชาญ
การเขียนและการสอนภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
1.บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. บทความวิจยั ทีน่ าํ เสนอในการประชุมวิชาการ (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/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 542
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ผศ. ดร.อัญชลี จันทร์เสม
Asst. Prof. Dr. Anchalee Jansem
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(02) 649-5000 ต่อ 16248
anchalej@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
สถาบัน
ปี ที่
วุฒิ ก ารศึก ษา
คุณ วุฒิ /สาขาวิ ชา
สําเร็จ
กศ.บ. (เกียรติ
นิยม)
M.Ed

ภาษาอังกฤษ
TESOL

Ed.D.

Curriculum & Instruction

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
University of South Australia,
Australia
Illinois State University, USA

2530
2540
2551

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาครูประจําการ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Jansem, A, & Supasetsiri, P. (2016). A Synthesis of Qualitative Research on Thai
Corporations’ Corporate Social Responsibility Communication Strategies. วารสารบรรณ
ศาสตร์ มศว, ปี ที่ 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, selfefficacy, 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. บทความวิจยั ทีน่ าํ เสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
ไม่มี
3. ตํารา/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 541
ระเบียบวิธสี อนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 164

ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ผศ. ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล
Asst. Prof. Dr. U-maporn Kardkarnklai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(02) 649-5000 ต่อ 16218
ukard252@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ
กศ.ม
M.A.
Ph.D

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
การศึกษามหาบัณฑิต (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
Teaching English for International
Communication
Linguistics Science (Intercultural
Communication)

สถาบัน

ปี ที่
สําเร็จ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2526
2531

University of Central Lancashire,
U.K.
University of Reading, U.K.

2542
2547

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คาดการณ์ไกล, อุมาพร. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองค์ประกอบที่มี
ประสิทธิภาพของการ เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ.
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
(1): 1-31.
Kardkarnklai, U. (2014). Hybrid Learning Design and Effective Components of ELearning 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. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
คาดการณ์ไกล, อุมาพร. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองค์ประกอบ ที่มี
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ.
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
(1): 1-31.
3. ตํารา/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 553
การสื่อสารทางธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี
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ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ ํางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

ผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
Asst. Prof. Dr. Usaporn Sucaromana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-50000 ต่อ 16227
usaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่
สําเร็จ
ศศ.บ.
M.Ed.
Ph.D.

ภาษาศาสตร์
Applied Linguistics
Applied Linguistics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Griffith University, Australia
Griffith University, Australia

2545
2547
2554

ความเชี่ยวชาญ
Linguistics, Applied Linguistics, Psycholinguistics, Psychology, Education,
Educational Psychology, Organizational Psychology
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. บทความวิจยั ทีน่ าํ เสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
Pariyabhat Ariyaponoson, Usaporn Sucaromana. (2015). Emotional Intelligence among Thai
Customs Officers. Proceedings from 31st the IIER International Conference 2nd 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 3rd
AnnualInternational Conference on Education & e-Learning (EeL 2013). (pp.164168). 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 8th International Postgraduate Research Colloquium: Interdisciplinary
Approach for Enhancing Quality of Life. (pp.54-63). Bangkok: Behavioral
Science Research Institute.
3. ตํารา/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
อก 521
ภาษาศาสตร์สาํ หรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการ

ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มี
ต่อแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
ทัศนคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
และความพึงพอใจในบรรยากาศการ
เรียนรู้ของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มี
ต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน

ปี งบประ
ระบุสถานภาพ
มาณที่ (หัวหน้ าโครงการ/
ได้ รับทุน ผู้ร่วมโครงการ)

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2554

อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2555

อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
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ภาคผนวก ฉ
การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 170

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่
ชื่อหลักสูตรเดิม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2560
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. แก้ ไขรหัสวิชา 1 รายวิชา
2. แก้ ไขรหัสวิชา และรายชื่อวิชา 1 รายวิชา
3. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา 1 รายวิชา
5. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา และชื่อวิชา 4 รายวิชา
6. รวมรายวิชา 4 รายวิชา
7. เพิ่มรายวิชา 11 รายวิชา
8. ยกเลิกรายวิชา 7 รายวิชา
9. เปลี่ยนหมวดวิชา 1 รายวิชา
10. ยกเลิกหมวดวิชาเลือกเสรี
รายละเอียดการปรับปรุง
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2.1 แก้ ไขรหัสวิชา
หลักสูตรฉบับเดิม
อก 653 สัมมนาเรื่องสั้น

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 533 สัมมนาเรื่องสั้น

เหตุผล
มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทําให้ ลาํ ดับรหัส
วิชาเปลี่ยนไป

2.2 แก้ ไขรหัสวิชา และรายฃื่อวิชา
หลักสูตรฉบับเดิม
อก 636 สัมมนาการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 525 การใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เหตุผล
มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทําให้ ลาํ ดับรหัส
วิชาเปลี่ยนไป แก้ ไขชื่อเพื่อให้ ชัดเจนว่าศึกษาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเท่านั้น

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 501 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
อภิปรายประเด็นและระเบียบวิธวี ิจัยในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมถึงการสร้ างเครื่องมือ การเก็บ
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล

เหตุผล
เพื่อให้ ชัดเจนเกี่ยวกับวิธกี ารสอนที่เหมาะสมกับนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.3 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรฉบับเดิม
อก 501 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
ศึกษาวิธกี ารเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฝึ ก
เขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนเชิงวิเคราะห์
ตลอดจนศึกษาวิธกี ารอ้ างอิงเอกสารในแบบสากล
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเขียนบทความและงานวิจัย
ต่อไป
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2.4 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา
หลักสูตรฉบับเดิม
อก 502 การเขียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ศึกษาวิธแี ละฝึ กเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้ แก่ การเขียนโครงการและรายงาน
วิชาการ

2.5 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา และชื่อวิชา
หลักสูตรฉบับเดิม
อก 531 การศึกษาเรื่องของภาษา
ศึกษาองค์ประกอบสําคัญทางภาษาศาสตร์ รวมทั้ง
ระบบโครงสร้ างของภาษา ได้ แก่ เสียง คํา ประโยค
และความหมาย ตลอดจนลักษณะสากลของภาษา
และการรับรู้ภาษา
อก 534 การวิเคราะห์ปริเฉท
ศึกษาวิเคราะห์ความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงความใน
ปริเฉท เช่น บทสนทนาในชีวติ ประจําวันและข้ อความ
ในหนังสือต่างๆ รวมถึงศึกษาปฎิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้ ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 511 สัมมนาการเขียนขั้นสูง
วิเคราะห์วิธกี ารเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฝึ ก
เขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนเชิงวิเคราะห์
ตลอดจนศึกษาวิธกี ารอ้ างอิงเอกสารแบบสากลใน
การเขียนบทความและงานวิจัย

เหตุผล
เพื่อให้ ชัดเจนเกี่ยวกับวิธกี ารสอนที่เหมาะสมกับนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และเพิ่มเติมรายละเอียดของรายวิชาให้ ชัดเจนขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทําให้ ลาํ ดับรหัส
วิชาเปลี่ยนไป

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 521 ภาษาศาสตร์สาํ หรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศ
ทบทวนองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาอังกฤษ และ
อภิปรายเกี่ยวกับ ระบบเสียง ระบบคํา ระบบ
ประโยค ระบบความหมาย ตลอดจนการรับรู้ภาษา
อก 523 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์ความต่อเนื่องและการเชื่อมโยงความใน
ปริเฉท รวมถึงศึกษาปฎิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้ ภาษา
ตามสถานการณ์ท่หี ลากหลาย

เหตุผล
เพื่อให้ ชัดเจนเกี่ยวกับวิธกี ารสอนที่เหมาะสมกับนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และมีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทําให้ ลาํ ดับ
รหัสวิชาเปลี่ยนไป เปลี่ยนชื่อวิชาเพื่อให้ ชัดเจนและ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ตัดรายละเอียดที่ไม่จาํ เป็ น มีการเปลี่ยนแปลงใน
รายวิชาอื่นๆ ทําให้ ลาํ ดับรหัสวิชาเปลี่ยนไป เปลี่ยน
ชื่อวิชาเพื่อให้ ชัดเจนว่าจะศึกษาเฉพาะภาษาอังกฤษ
เท่านั้น
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หลักสูตรฉบับเดิม
อก 540 สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ์
ศึกษาวรรณกรรมเด่นและทฤษฎีการวิจารย์ผลงาน
ทางวรรณกรรม เช่น ทฤษฎีการวิจารณ์ตามแนวคิด
ทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และรูปแบบวรรณกรรม
ต่าง ๆ เพื่อฝึ กการวิจารณ์อย่างมีหลักเกณฑ์
อก 635 ภาษาและสังคม
ศึกษาหลักการสําคัญในภาษาศาสตร์สงั คม เช่น ลีลา
ภาษา ทําเนียบภาษา การเปลี่ยนแปลงภาษา
ตลอดจนศึกษาทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับความหลากหลาย
ของภาษา สังคมที่ใช้ ภาษาต่าง ๆ กัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม รวมทั้งปัจจัย
ทางสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ ภาษา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์
อภิปรายทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ตามแนวคิดต่างๆ
และนําทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ ในการวิจารณ์
วรรณกรรม
อก 524 ภาษาอังกฤษและสังคม
อภิปรายหลักการสําคัญในภาษาศาสตร์สงั คม ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายของภาษา การ
เปลี่ยนแปลงและความหลายหลายของภาษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษและสังคม
รวมทั้งปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษ

เหตุผล
ปรับชื่อวิชาให้ ชัดเจนขึ้น ปรับคําอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ ชัดเจนเกี่ยวกับวิธกี ารสอนที่เหมาะสมกับนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา และตัดรายละเอียดที่ไม่จาํ เป็ น
มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ทําให้ ลาํ ดับรหัส
วิชาเปลี่ยนไป
ตัดรายละเอียดที่ไม่จาํ เป็ น มีการเปลี่ยนแปลงใน
รายวิชาอื่นๆ ทําให้ ลาํ ดับรหัสวิชาเปลี่ยนไป เปลี่ยน
ชื่อวิชาเพื่อให้ ชัดเจนว่าจะศึกษาเฉพาะภาษาอังกฤษ
เท่านั้น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน้ า 174

2.6 รวมรายวิชา
หลักสูตรฉบับเดิม
อก 637 การศึกษาประเด็นทางภาษาศาสตร์
ประยุกต์
ศึกษาวิเคราะห์หัวข้ อทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ตาม
ความสนใจของผู้สอนและผู้เรียน
อก 648 การศึกษาประเด็นทางวรรณกรรม
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมหรือประเด็นที่สนใจ
เพื่อให้ มีความเข้ าใจลึกซึ้งในวรรณกรรมหรือ
ประเด็นศึกษาเฉพาะทาง

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
เหตุผล
อก 603 การศึกษาอิสระ
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําให้ รวมวิชาที่
การค้ นคว้ าหัวข้ อที่นิสติ แต่ละคนสนใจเป็ นพิเศษ ที่ สามารถรวมกันได้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ วรรณคดีท่เี ป็ นภาษาอังกฤษ
และการสอนภาษาอังกฤษ และนําเสนอในรูปแบบ
บทความวิจัย

อก 521 การแปลเชิงวิชาการ
ศึกษารูปแบบและวิธกี ารแปลเอกสารทางวิชาการ
เช่น งานวิจัยและบทความวิจยั บทคัดย่อ เอกสาร
ทางกฎหมายและรายงานทางวิทยาศาสตร์ จาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ
อก 622 สัมมนาการแปล
วิพากษ์ ประเมินและประยุกต์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
แปล เพื่อนําไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ

อก 512 ทฤษฎีและการฝึ กการแปล
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําให้ รวมวิชาที่
อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎีการแปล ปัญหาในการ สามารถรวมกันได้
แปลและแนวทางแก้ ไข ฝึ กแปลเอกสารหลาย
ประเภท และนําไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การแปล
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หลักสูตรฉบับเดิม
อก 541 วรรณกรรมอังกฤษ
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมอังกฤษ เพื่อให้
เข้ าใจความหมายตลอดจนแนวคิดทาง
ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้ อมของสังคม
อังกฤษในยุคต่าง ๆ พร้ อมทั้งสามารถวิจารณ์งาน
เขียนที่ศึกษาได้ อย่างมีหลักเกณฑ์
อก 542 วรรณกรรมอเมริกนั
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมอเมริกนั เพื่อให้
เข้ าใจความหมายตลอดจนแนวคิดทาง
ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้ อมของสังคม
อเมริกนั ในยุคต่าง ๆ พร้ อมทั้งสามารถวิจารณ์งาน
เขียนที่ศึกษาได้ อย่างมีหลักเกณฑ์

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
เหตุผล
อก 634 สัมมนาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกนั
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําให้ รวมวิชาที่
อภิปรายบทประพันธ์ภาษาอังกฤษของกวีชาวอังกฤษ สามารถรวมกันได้
และอเมริกนั ในยุคต่างๆ และวิเคราะห์แนวคิดและ
แนวการเขียนที่เป็ นลักษณะเด่นของแต่ละยุค
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หลักสูตรฉบับเดิม
อก 544 วรรณกรรมร่วมสมัย
ศึกษาวรรณกรรมดีเด่นร่วมสมัย ที่นาํ เสนอในรูปแบบของ
ร้ อยแก้ ว ร้ อยกรอง และบทละคร โดยเน้ นในหัวข้ อต่อไปนี้
คือ รูปแบบการเขียน การใช้ ภาษา หรือหัวข้ อทาง
วัฒนธรรม (เช่น เพศ เชื้อชาติ หรือการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ)์
อก 545 วรรณกรรมชนกลุ่มน้ อย
ศึกษางานเขียนของชนกลุ่มน้ อยในอเมริกา เพื่อให้ เข้ าใจ
ชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม สังคม ศาสนา ตลอดจน
ปัญหาและความทุกข์ยากที่กลุ่มชนนั้นประสบ
อก 546 วรรณกรรมเพื่อสิทธิสตรี
ศึกษาทัศนะเกี่ยวกับสตรีท่ปี รากฏในงานเขียนทั้งของ
นักเขียนชายและนักเขียนหญิงในงานเขียนประเภทต่างๆ
เช่น บทละคร อัตตชีวประวัติ และจดหมายต่างๆจาก
อดีตถึงปัจจุบนั เพื่อศึกษาบทบาทและสถานภาพทางสังคม
ของสตรี ตลอดจนการต่อสู้ด้ นิ รนเพื่อความสําเร็จในชีวิต
อก 647 วรรณกรรมวิเคราะห์เชิงสังคม
วิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นในเชิงสังคม โดยศึกษาประวัติ
ศาสตร์ สภาพสังคม ตลอดจนปัญหาทางสังคม ที่นัก
ประพันธ์ต้องการสะท้ อนหรือชี้นาํ ให้ เห็นโดยผ่านผลงาน
ทางวรรณกรรม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 635 หัวข้ อคัดสรรทางวรรณคดี
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้ อที่เลือกใน
วรรณกรรมที่ประพันธ์เป็ นภาษาอังกฤษและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

เหตุผล
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําให้ รวมวิชาที่
สามารถรวมกันได้ โดยรวมวิชาเข้ าด้ วยกัน และ
สอนตามความสนใจของนิสติ ว่าสนใจที่จะเรียนใน
หัวข้ อใด
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หลักสูตรฉบับเดิม
อก 649 สัมมนาวรรณกรรมสําหรับเด็ก
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ดีเด่นสําหรับเด็ก เช่น เทพนิยาย
เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผจญภัยและวิทยาศาสตร์
อก 651 ภาพยนตร์ศึกษา
ศึกษาผลงานทางวรรณคดีในรูปแบบของภาพยนตร์ โดย
เน้ นในเรื่องการใช้ เทคโนโลยีท่ที นั สมัยในการนําเสนอ เพื่อ
เน้ นประเด็นปัญหาที่ถ่ายทอดความรู้สกึ นึกคิดของตัวละคร
เช่น การแสดง การใช้ แสงและเสียง และการใช้ เทคนิค
พิเศษต่างๆ เพื่อให้ เข้ าใจบทบาทและความสัม พันธ์ของ
เทคโนโลยีท่มี ตี ่อผลงานวรรณกรรม
อก 652 สัมมนาบทละคร
วิเคราะห์บทละครของยุโรปและอเมริกนั เพื่อให้ เข้ าใจ
วิวัฒนาการของบทละคร แนวคิดที่เป็ นลักษณะเด่นของแต่
ละยุค ปรัชญาและปัญหาทางสังคมที่ปรากฏในงานเขียน
อก 661 สัมมนาบทร้ อยกรองอังกฤษและอเมริกนั
วิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยกรองภาษาอังกฤษของกวีชาว
อังกฤษและอเมริกนั ในยุคต่างๆ เพื่อให้ เข้ าใจแนวคิดที่
เป็ นลักษณะเด่นของแต่ละยุค พร้ อมทั้งสามารถวิเคราะห์
และวิจารณ์บทประพันธ์ประเภทร้ อยกรองได้ อย่างมี
หลักเกณฑ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ ภาษา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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เหตุผล

2.7 เพิ่มรายวิชา
หลักสูตรเดิม
-

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 532 วรรณกรรม วัฒนธรรม และสื่อ
อก 541 ระเบียบวิธสี อนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
อก 542 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษา
อก 543 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผ้ ูเรียนต่างวัย
อก 544 สัมมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
อก 551 ภาษาอังกฤษในธุรกิจนานาชาติ
อก 552 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจขั้นสูง
อก 553 การสื่อสารทางธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
อก 645 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูสอน
ภาษา
อก 654 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการ
โฆษณา
อก 655 สัมมนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคสื่อ
สมัยใหม่

เหตุผล
เพื่อให้ มีรายวิชาวรรณคดีท่เี หมาะสมกับยุคสมัย และ
ความสนใจของผู้เรียน
ตามคําแนะนําผู้ใช้ บัณฑิต ที่เห็นว่าควรผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ภาษาอังกฤษ และตอบสนองตลาดแรงงาน

ตามคําแนะนําของผู้ใช้ บัณฑิตที่เน้ นว่าแนะนําให้ ผลิต
บัณฑิตที่มคี วามรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของตลาดแรงงาน ในระดับอาเซียนและ
นานาชาติ
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2.8 ยกเลิกรายวิชา
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง

อก 511 ศิลปการพูด

-

อก 512 การอ่านเชิงวิชาการ

-

อก 513 พื้นฐานทฤษฎีการอ่าน

-

อก 514 พื้นฐานทฤษฎีการเขียน

-

อก 532 สัมมนาลีลาภาษาอังกฤษ

-

อก 615 สัมมนาความเรียง

-

อก 623 การแปลวรรณกรรมชั้นสูง

-

เหตุผล
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ตดั รายวิชาที่นิสติ ไม่
เคยเลือกเรียน และทุกรายวิชาในหลักสูตรนิสติ ได้ ฝึก
พูดแล้ ว
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและจากการสํารวจความ
คิดเห็นของนิสติ
จากการสํารวจความคิดเห็นของนิสติ และการ
สัมภาษณ์ศษิ ย์เก่าที่เห็นว่าวิชานี้ยากเกินไป
จากการสํารวจความคิดเห็นของนิสติ และการ
สัมภาษณ์ศษิ ย์เก่าที่เห็นว่าวิชานี้ยากเกินไป และเป็ น
รายวิชาที่นิสติ ไม่เคยเลือกเรียน
เป็ นรายวิชาที่ซาํ้ ซ้ อนกับรายวิชาการวิเคราะห์ปริเฉท
ภาษาอังกฤษ
จากการสํารวจความคิดเห็นของนิสติ และการ
สัมภาษณ์ศษิ ย์เก่าที่เห็นว่าวิชานี้ยากเกินไป และเป็ น
รายวิชาที่นิสติ ไม่เคยเลือกเรียน
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ตดั รายวิชาที่นิสติ ไม่
เคยเลือกเรียน
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2.9 เปลี่ยนหมวดวิชา
หลักสูตรฉบับเดิม
อก 602 การเขียนงานวิจัย
หมวดวิชาเอกเลือก

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 602 การเขียนงานวิจัย
หมวดวิชาบังคับ

เหตุผล
อาจารย์ผ้ ูสอนและที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มี
ความเห็นว่านิสติ เรียนวิชาเกี่ยวกับการวิจัยเพียง 1
รายวิชา ยังมีความรู้ไม่เพียงพอเพื่อดําเนินการวิจัย
ทําให้ มีปัญหาในการทําวิจัย
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