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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ    คณะมนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร     25480091108485 

  ชื่อหลักสตูร   

  ภาษาไทย:     หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

       ภาษาองักฤษ:   Master of Arts Program in English 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเตม็: ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาองักฤษ) 

      ชื่อย่อ:  ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) 

  ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็: Master of Arts (English) 

       ชื่อย่อ:  M.A. (English) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 

  หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข        

    5.2  ภาษาท่ีใช ้

          ภาษาองักฤษ เอกสารและต าราเป็นภาษาองักฤษ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

    รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ผู้ส าเรจ็การศึกษาได้รับเพียงสาขาเดียว ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาภาษาอังกฤษ 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2565 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม

คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม   

คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม   

คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

   

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8.  อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

 หลักสตูรนี้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑติสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ภาษาองักฤษเพื่อ

การสื่อสารในบริบทที่หลากหลายและข้ามวัฒนธรรม เช่น 

 8.1 บริบทงานการศึกษา: อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูสอนภาษาองักฤษ นักวิชาการ นักวิจัย 

 8.2 บริบทงานบริหาร: นักพัฒนาหลักสูตร หรือก าหนดนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  บุคลากรผู้ก าหนดนโยบายหรือวางแผนด้านการพัฒนาทกัษะภาษาและการสื่อสารใน

ภาคเอกชนหรือองค์กรธุรกจิหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

 8.3 บริบทงานธุรกจิ: นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ นักแปลคอนเทนต์ 

 8.4 บริบทงานสนับสนุน: ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ต้องใช้

ความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ล าดบัที ่
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ์ ยิ้มวิลัย อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  M.A. (English), 2543 University of Delaware, USA.  

  Ph.D. (English), 2545 University of Delaware, USA.  

2 อ. ดร. สกุลรัตน์ วรธ ารง อ.บ. (ศิลปการละคร), 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  M.A. (Communication 

Studies-Media and Gender 

Studies), 2547 

Portland State University, 

Oregon, USA. 

 

  ศศ.ม. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) (ภาษาศาสตร์)], 

2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ศศ.ด. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) (ภาษาศาสตร์)], 

2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3 อ. ดร. นราธิป ธรรมวงศา ศศ.บ. (องักฤษธุรกจิ), 2543 มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

  ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2548 

สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

  ปร.ด. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2558 

สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  จากยุคการสื่อสารไร้พรมแดน (Globalization) สู่ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันทาง

ดิจิทัล (Digital Disruption) ส่งผลให้เกิด VUCA หรือ ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ต่อสภาพสังคมและ

เศรษฐกจิทั่วโลกเนื่องจากการด ารงชีวิตในทุกมิติได้รับการผลักเร่งให้ขับเคล่ือนไปอย่างรวดเรว็ ผู้ที่บริหาร

จัดการความเร็วโดยน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพได้ก่อนนับว่าได้เปรียบในมิติ

เศรษฐกจิไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกจิให้กว้างขวางทั้งในประเทศ ภูมิภาค

อาเซียน และทั่วโลก ในการสร้างเครือข่ายดังกล่าว ภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในภาษากลาง (Lingua 

Franca) อันส าคัญที่ประชาคมโลกใช้เป็นเคร่ืองมือหลักเพื่อการสื่อสารในบริบทข้ามวัฒนธรรมในสังคม

แบบพหุวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อน  
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  ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร จึงถือเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญในระบบสนับสนุนการ

สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจชั้นน าทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับคุณสมบัติ

ส าคัญนี้ ในการจ้างงาน (McCormick, 2017) จากการศึกษาพบว่าประเทศที่มีประชากรซึ่งใช้ภาษาองักฤษ

ได้ในระดับดี เช่น ประเทศสิงคโปร์ อัตรารายได้ต่อหัวต่อคนนั้นสูงตามไปด้วยเช่นกัน และด้วยคุณสมบัติ

ดังกล่าว ผู้ได้รับการจ้างงานมักได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าคนท างานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ในระดับต ่า ประมาณ 30-50 เปอร์เซน็ต์ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

  ทุนด้านภาษาอังกฤษจึงถือเป็นทุนส าคัญทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ ท าให้เกิดการ

พัฒนาทั้งในมิติจุลภาคและมหภาคอย่างม่ังคั่งและยั่งยืน นอกจากผู้ที่สามารถใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสาร

ในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างย่ังยืนได้ ยังส่งผลให้

ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก โดยมี

ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ ในอนาคต 

   

 11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  แม้ว่ายุคแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันทางดิจิทัล (Digital Disruption) อันส่งผลให้เกิด 

VUCA อาจท าให้เศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกสั่นคลอน แต่จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

ด้วยกันนั้นยังคงด าเนินต่อไป ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษากลาง (Lingua Franca) ที่ประชาคมโลกใช้เป็น

เคร่ืองมือหลักเพื่อการสื่อสารในบริบทข้ามวัฒนธรรม อย่างไรกต็าม การสื่อสารเป็นภาษาองักฤษได้อย่างมี

ประสทิธิภาพในบริบทดังกล่าว ต้องอาศัยการสร้างความรู้ เข้าใจเกี่ยวกบัวัฒนธรรมและวิสยัทศัน์ของชุมชน

โลกที่อาจคล้ายหรือแตกต่างจากผู้ใช้ภาษาอังกฤษนั้น ๆ รวมถึงการสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ของสงัคมโลกด้วย 

  บทบาทการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่ง

ส าคัญและควรให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน เช่น ภาษาอังกฤษส าเนียง

อเมริกัน ภาษาองักฤษส าเนียงอังกฤษ หรือภาษาองักฤษส าเนียงออสเตรเลีย จะยังคงอยู่ในฐานความสนใจ

เช่นที่มีมา แต่สงัคมแบบพหุวัฒนธรรมได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในส าเนียงของผู้ใช้ภาษาองักฤษ

ที่มากขึ้นตามล าดับด้วยเช่นกัน อาทิเช่น Chinglish, Japanglish, Singlish หรือ Tinglish จนเกิดค านิยาม

หลักในการเรียกภาษาอังกฤษที่หลากหลายนี้ ว่า นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) หรือ 

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (English as an International Language) หรือ ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล (Global English) ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด ถึงความเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมซึ่ง

มีอัตลักษณ์ของประชาคมที่หลากหลาย ดังนั้นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพใน

บริบทดังกล่าวไม่ควรถูกมองข้าม  
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

  จากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้ว หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงพัฒนาและออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องและมุ่งตอบโจทย์สถานการณ์

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักสูตรจึงพัฒนาและออกแบบรายวิชาให้ก้าวหน้า

ทนัสมัย สอดคล้องกบับริบททางเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมในยุคของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

เพื่อให้ผู้ เรียนมีองค์ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เข้าใจบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในการ

สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและบริบทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผู้เรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษผลิตงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อให้น าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างสมดุล มี

เสถียรภาพ เป็นกลไกส าคัญในการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกจิและสนับสนุนมิติเศรษฐกจิของประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจท้องถิ่น การตลาด หรือการขนส่ง โดยผ่านการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมและการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยเป็นได้ทั้งผู้ น าและผู้ ตาม อันจะน ามาซึ่งการสร้างและคง

ความสมัพันธ์อนัดีและอาจน าไปสู่ความร่วมมือกบัองค์กรหรือหน่วยงานหลายภาคส่วนของประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ 
 

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม 

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพอนัเป็นประโยชน์อย่างต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

หลักสูตรจึงพัฒนาและออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูร ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพหลักสตูร AUN-QA ดังนี้   
 

  1) ELO1 สามารถวิเคราะห์และวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 

        วรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล 

  2) ELO2 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวิจัยด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือ 

      วรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  และสื่อความอย่างเหมาะสมกบั 

      บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  3) ELO3 มีทกัษะในการท าวิจัยในศาสตร์ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือวรรณคดี 

      หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล 
 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบนั 

      13.1 รายวิชาที่คณะ/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให้ 

ไม่ม ี

      13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/หลกัสูตรอื่น 

ไม่มี 

      13.3 การบริหารจัดการ 

   ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

  รอบรู้ ในศาสตร์ภาษาอังกฤษ  สื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม และผลิตนวัตกรรมงานวิจัยในศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
 

      

 1.2 ความส าคญั 

       สภาพโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

องค์ความรู้  วัฒนธรรมสังคม และเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา แม้ว่ายุคแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันทางดิจิทัล (Digital 

Disruption) ใน ปั จจุบัน ส่งผลให้ เกิด  VUCA ห รือ ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ต่อสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจทั่วโลก ภาษาอังกฤษยังคงได้รับการยอมรับและเป็นภาษากลางของโลกเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

ด าเนินกิจกรรมประเภทต่าง ๆ กับนานาประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา การท าธุรกิจการลงทุน การ

ท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งยังเป็นภาษาหลักที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอกีด้วย การ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งยังตระหนักรู้และ

เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงอตัลักษณ์ของคนแต่ละชนชาติที่อาจคล้ายหรือแตกต่างกนั จนน าไปสู่

การปฏบิัติตนต่อกนั ท างานร่วมกนั และอยู่ร่วมกนัในประชาคมโลกได้อย่างย่ังยืน  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

จึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและ

สงัคมนานาชาติ โดยค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกประเทศท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมอย่างฉับพลัน ทั้งนี้ เพื่ อให้สอดรับกับโอกาสในการแข่งขันและการลงทุน การ

ประกอบอาชีพ ด้านเศรษฐกจิ การค้าระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกนักบัชุมชนและสงัคมในทุกมิติ 
 
 

   1.3 วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตร 

  1.3.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

   หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

   มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  

    1) วิเคราะห์  วิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารภาษาองักฤษ หรือวรรณคดี หรือการ 

       สอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล   

   2) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวิจัยภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือการ 

       สอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  และสื่อความอย่างเหมาะสมกบับริบททาง 

       สงัคมและวัฒนธรรม 

   3) วิจัยในศาสตร์ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษ 

                             ในฐานะภาษาสากล      
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  1.3.2 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตร เมือ่นิสิตจบการศึกษา 

   1) ELO1 สามารถวิเคราะห์และวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีภาษาองักฤษเพื่อการ 

      สื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล 

   2) ELO2 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวิจัยด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือ

      วรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  และสื่อความอย่างเหมาะสม 

      กบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม 

   3) ELO3 มีทักษะในการท าวิจัยในศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  หรือวรรณคดี

       หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล 

 

  1.3.3 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตร เมือ่สิ้ นปีการศึกษา  

     ปีที่ 1 วิเคราะห์และวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 

    วรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  รวมถึงสื่อความอย่าง 

    เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม    

     ปีที่ 2  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวิจัยในด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ 

    วรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  รวมถึงมีทกัษะในการ 

    ท าวิจัยในศาสตร์ภาษาองักฤษ 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ

แผนการพัฒนายุทธศาสตร์  และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายใน 5 ปี  

นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสตูร ดังนี้     
 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

1.ปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑติศึกษาพ.ศ. 2558  

มีการพัฒนาหลักสูตร  

โดยการมีส่วนร่วมจาก

คณาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ

ผู้ใช้บัณฑติ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้รับ

การรับรองจากสภามหาวิทยาลัย และ

สกอ. 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล การสอน 

1. ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน 

 

1. รายละเอยีดรายวิชา (มคอ.3)  

 

2. การจัดสรรทรัพยากรให้

เพียงพอและเหมาะสม 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และผลการจัดการเรียนการสอน 

3. ระบบและกลไก 

การประกนัคุณภาพ 

การศึกษา AUN-QA 

3. การตรวจประเมินคุณภาพ

หลักสตูร AUN-QA 

3. ปรับปรุงหลักสตูรตาม 

ความเปลี่ยนแปลงของ 

สงัคมและนวัตกรรมของ 

องค์ความรู้ในสาขาวิชา 

1. สร้างเครือข่ายกบั 

สถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 

1. จ านวนหน่วยงาน 

สถาบันการศึกษา 

ภายในประเทศไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 

2. จ านวนหน่วยงาน 

สถาบันการศึกษา 

ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 

2. ส ารวจความต้องการของ

สงัคมด้านความต้องการ

บุคลากรด้านภาษาองักฤษ 

1. จ านวนครั้งในการส ารวจมีไม่น้อย

กว่า 2 คร้ัง ภายในรอบ 5 ปี 

2. รายงานการส ารวจแสดงข้อมูล

อย่างน้อย 3 ประเดน็ คือ 

- แนวโน้มของสังคมและธุรกจิ 

- คุณสมบัติของบุคลากรที่เป็นที่ 

ต้องการ 

- ความรู้และทกัษะด้านภาษาองักฤษ 

ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวภิาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

 อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห์ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

      1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

 2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 

      2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 2.2.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ค ารับรอง และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 2.2.2 ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL สูงกว่า 173 ในระบบ computer-based หรือ 61 (Internet-

based) หรือผลการสอบ IELTS สงูกว่า 5.50 และผลการสอบมีอายุไม่เกนิ 2  ปี หรือ SWU-SET สูงกว่า

78 คะแนน  จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน  
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 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

 2.3.1 นิสติแรกเข้าบางส่วนขาดทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทกัษะจ าเป็นในการศึกษาขั้น

อุดมศึกษาที่ผู้เรียนต้องก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 

 2.3.2 นิสติแรกเข้าบางส่วนมีเหตุผลในการเลือกศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาตามกระแสนิยมโดยไม่

ค านึง ถึงความถนัดหรือความสามารถของตนเอง หรือยังไม่มีเป้าหมายของการศึกษาในระดับสงูที่ชัดเจน 

 2.3.3 นิสติแรกเข้ามีพื้ นฐานความรู้และทกัษะภาษาองักฤษในเชิงวชิาการในระดับที่แตกต่างกนัมาก 

ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจในรายวิชา เมื่อมีการเรียนร่วมกนัในระดับที่ต่างกนัออกไป 

  

 2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

 2.4.1 ในกระบวนการสอบคัดเลือกในรอบการสอบสมัภาษณ์ เกณฑใ์นการสอบสมัภาษณ์จะพิจารณา

ถึงทศันคติของผู้เรียนต่อทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เพื่อประกอบการตัดสนิการรับเข้าศึกษา 

 2.4.2 ในกระบวนการสอบคัดเลือกในรอบการสอบสมัภาษณ์ เกณฑใ์นการสอบสมัภาษณ์จะพิจารณา

ถึงทศันคติของผู้เรียนต่อเป้าหมายของการศึกษาในระดับสงูที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสนิการรับเข้า

ศึกษา 

 2.4.3 จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษเชิงวิชาการ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้และทกัษะ

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการของนิสติให้นิสติเรียนรู้ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกนั 

 

     2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก2 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 15 15 15 15 

 

 

แผน ข 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 5 5 5 5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรบั เพื่อใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ  

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 

ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

 งบประมาณของหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

  

  
ค่าใชจ่้าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 1,174,000 58,700  

1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน  

  (25 หน่วยกติ หน่วยที่ 1-6 x 1,500 บาทต่อชั่วโมง x 6 ครั้ง) 225,000 

 

 

  (25 หน่วยกติ หน่วยที่ 7-15 x 750 บาทต่อชั่วโมง x 4 ครั้ง) 75,000  

1.2 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ   

  (25 หน่วยกติ x 2,000 บาทต่อชั่วโมง x 5 ครั้ง)   250,000  

1.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร) 60,000  

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสมัพันธ ์ 20,000  

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร  

(เช่น จัดสมัมนาและอบรม ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ ศึกษาดูงาน) 250,000 

 

 

ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ 80,000  

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออื่นๆ แล้วแต่หลกัสตูร 42,000  

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 14,675 73,375 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต ่า 5%) 3,668.75  

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต ่า 5%) 3,668.75  

 2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 7,337.50   

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12,900 86,275 

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ2,500บาท/นิสติ1คน) 2,500.00  

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์   

-กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกนิ 3,500 บาท/นิสติ1 คน)  3,500.00  

-กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกนิ 2,500 บาท/นิสติ 1 คน)  2,500.00  

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์                

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน)  2,500.00  

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสติ 1 คน) 1,500.00  

 3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน)            
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ค่าใชจ่้าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

400.00       

4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 33,740 120,015  

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2 ปี) 10,900  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080  

 ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 x 2 ปี) 14,760   

5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 30,000 150,000 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร (ประมาณการค่าธรรมเนียม)   150,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

   อื่นๆ (ระบุ) แบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

 3.1 หลกัสูตร   

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

 รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

  แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกติ 

  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

  ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
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  แผน ข 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกติ 

  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ  

  สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

หมายเหตุ   

1. นิสิตอาจได้ รับการพิ จารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่ ม เติมตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

2. ในส่วนของหมวดวิชาเลือก นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสูตร นอกส่วนงาน และ

นอกมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ และบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

 3.1.3 รายวิชา  

 หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดใหเ้รียน 15 หน่วยกิต ดงัน้ี    

 อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ       3(2-2-5) 

 EN501 Research in English Language 

  อก511 สัมมนาการอ่านและการเขียนขั้นสงู      3(2-2-5) 

 EN511 Seminar in Advanced Reading and Writing 

 อก512 ภาษาศาสตร์และภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

 EN512 Linguistics and English Language 

 อก513 การสื่อสารภาษาองักฤษข้ามวัฒนธรรมในฐานะภาษาสากล  3(2-2-5)  

 EN513 Intercultural Communication in English as a Global Language                                                                              

 อก603 การศึกษาเฉพาะด้านภาษาองักฤษ     3(1-4-4) 

 EN603 Directed Studies in English Language 

 

  หมวดวิชาเลือก 

  แผน ก แบบ ก2 ก าหนดให้เรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ (เลือก 1 กลุ่มวิชา) 

  แผน ข ก าหนดให้เรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (เลือก 1 กลุ่มวิชา  และ 2 รายวิชา

จากอกี 1 กลุ่มวิชา) 

  สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสตูร นอกส่วนงาน และนอกมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้  

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

 กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

 อก514 ทฤษฎีและการแปลในยุคสื่อสมัยใหม่       3(2-2-5) 

 EN514 Theory and Translation Practice in the New Media Era 

 อก515 นานาภาษาองักฤษโลก       3(2-2-5) 
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 EN515 World Englishes 

 อก616  สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่     3(2-2-5) 

 EN616 Seminar in English Communication in the New Media Era  

  

 กลุ่มวิชาวรรณกรรมที่ประพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษ 

 อก521 วรรณกรรมโลกที่ประพันธเ์ป็นภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

 EN521 World Literature in English  

 อก522 สัมมนาเร่ืองสั้นภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

 EN522 Seminar in English Short Stories    

 อก624 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมองักฤษ      3(2-2-5) 

 EN624 Selected Topics in English Literature 

  

 กลุ่มวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  

 อก531 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล              3(2-2-5) 

 EN531 Methodology in Teaching English as a Global Language                                                                               

 อก532 การพัฒนาหลักสตูรการสอนภาษาองักฤษ    3(2-2-5)  

 EN532 Curriculum Development in English language teaching                                         

 อก633 นวัตกรรมการสอนภาษาองักฤษ สื่อผสม  และเทคโนโลยี    3(2-2-5) 

                 เพื่อการสอนภาษาองักฤษ         

 EN633 Innovations, Multimedia, and Technology in English Language Teaching 

 

หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

 สพท681  สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท     6 หน่วยกิต (แผน ข) 

 GRI681  Independent Study 

 ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท     12 หน่วยกติ (แผน ก) 

  GRT691  Master’s Thesis 

 

ความหมายของรหสัวิชา  

 1) รหัสตัวอกัษร 

  อก (EN) หมายถึง ภาษาองักฤษ 

 2) รหัสตัวเลข 

  - เลขตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 

  - เลขตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้  

   0      การวิจัย 

   1     ภาษาองักฤษ 
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   2      วรรณคดีองักฤษ 

   3     การสอนภาษาองักฤษ 

   4      การสื่อสารภาษาองักฤษ 

   8      การศึกษาอสิระ 

   9      ปริญญานิพนธ ์

  - เลขตัวท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

 3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

  - เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติ 

  - เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายหรืออภิปรายต่อสปัดาห์ 

  - เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการหรือฝึกปฏบิัติต่อสปัดาห์ 

 - เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก511 สมัมนาการอ่านและการเขียนขั้นสงู 3(2-2-5) 

อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

อก512 ภาษาศาสตร์และภาษาองักฤษ     3(2-2-5) 

 รวม 9 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก513 การสื่อสารภาษาองักฤษข้ามวัฒนธรรมในฐานะภาษาสากล 3(2-2-5) 

อก603 การศึกษาเฉพาะด้านภาษาองักฤษ 3(1-4-4) 

อกxxx วิชาเลือก (1) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อกxxx วิชาเลือก (2) 3(2-2-5) 

อกxxx วิชาเลือก (3) 3(2-2-5) 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 

 รวม 9 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 9 

 รวม 9 
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แผน ข 

ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก511 สมัมนาการอ่านและการเขียนขั้นสงู 3(2-2-5) 

อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

อก512 ภาษาศาสตร์และภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 

 รวม 9 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก513 การสื่อสารภาษาองักฤษข้ามวัฒนธรรมในฐานะภาษาสากล 3(2-2-5) 

อก603 การศึกษาเฉพาะด้านภาษาองักฤษ 3(1-4-4) 

อกxxx วิชาเลือก (1) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อกxxx วิชาเลือก (2) 3(2-2-5) 

อกxxx วิชาเลือก (3) 3(2-2-5) 

อกxxx วิชาเลือก (4) 3(2-2-5) 

สพท681 สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 

 รวม 12 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อกxxx วิชาเลือก (5) 3(2-2-5) 

สพท681 สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 

 รวม 6 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                                    18 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั 

อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ         3(2-2-5) 

EN501 Research in English Language 

  อภิปรายประเด็นและระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งประยุกต์หลักการ

ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือการเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล  

  A discussion of issues and research methodologies in English language studies focusing 

on quantitative and qualitative designs as well as applications of corpus linguistics in analyzing data 

in English, including instrumentation, data collection, data analysis, and result reporting 

 

อก511 สัมมนาการอ่านและการเขียนขั้นสงู        3(2-2-5) 

EN511 Seminar in Advanced Reading and Writing 

  การอภิปรายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกบัตัวอย่างงานเขียนทางวิชาการ บทความวิชาการ และงานวิจัย  

เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอ การอ้างอิงข้อมูล กลวิธีในการโต้แย้ง  และการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการ

เขียนงานวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจัยที่มีเอกภาพ ความเชื่อมโยง  และภาษาที่เหมาะสม

กบัผู้อ่าน 

   Analytic discussion of academic writing samples including academic articles and research 

papers to identify organization pattern, source-use, claim-making strategies, and the language use 

appropriate to academic works and applications to writing research papers with unity, coherence, 

and language appropriate to audience  

 

อก512 ภาษาศาสตร์และภาษาองักฤษ        3(2-2-5) 

EN512 Linguistics and English Language 

  ประยุกต์และอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค ระบบ

ความหมายในภาษาอังกฤษ ตลอดจนทฤษฎีการรับภาษาที่สองและการประยุกต์ใช้ในการสอนและการวิจัย

ภาษาองักฤษ 

  Applications and discussions of concepts and theories of English phonology, English 

morphology, English syntax, English semantics as well as second language acquisition theories and 

their applications to the English language teaching and research 
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อก513 การสื่อสารภาษาองักฤษข้ามวัฒนธรรมในฐานะภาษาสากล   3(2-2-5)  

EN513 Intercultural Communication in English as a Global Language                                                                              

  อภิปรายเกี่ยวกบัทฤษฎีการสื่อสารทางภาษา กรอบแนวความคิดทางการสื่อสารภาษาองักฤษ

ระหว่างวัฒนธรรมเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางค่านิยมร่วมกนั สร้างการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ

ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษข้ามวัฒนธรรมในฐานะภาษาสากล และสื่อสารได้เหมาะสมกบับริบททาง

สงัคมและวัฒนธรรม 

  A discussion of the language communication theories, intercultural communication 

frameworks for analyzing different cultural values, creating an awareness of the importance of 

intercultural communication competency in a globalized world, and communicating appropriately to 

social and cultural context  

 

อก603 การศึกษาเฉพาะด้านภาษาองักฤษ      3(1-4-4) 

EN603 Directed Studies in English Language    

  การค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ

วรรณคดีภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  และน าเสนอในรูปแบบการเขียนเค้า

โครงวิจัย 

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

communication, literature written in English, teaching as a global language, and present it in the 

form of research proposal 

 

หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

อก514 ทฤษฎีและการแปลในยุคสื่อสมัยใหม่         3(2-2-5) 

EN514 Theory and Translation Practice in the New Media Era 

  อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎีการแปล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปล ปัญหาในการแปลและ

แนวทางแก้ไข ฝึกแปลเอกสารหลายประเภท และน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวกบัการแปล 

  A discussion and analysis of translation theory, new technology used in translation, 

problems in translation and solutions, translation practice of selected texts from various genres, and 

application to research concerning translation 
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อก515 นานาภาษาองักฤษโลก         3(2-2-5) 

EN515 World Englishes 

  อภิปรายบทบาทของภาษาอังกฤษ การเปรียบเทยีบการใช้ภาษาองักฤษในบริบททางสงัคมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายและผลกระทบของนานาภาษาองักฤษโลกที่มีต่อวรรณกรรม การสอนภาษาองักฤษ 

และประเดน็อื่น ๆ ในบริบทธุรกจิและวิชาชีพ  

  A discussion of roles of English, and a comparison of various English language use in 

social and cultural diversity, including impacts of World Englishes on literature, English language 

teaching, and issues in business and professional context 

 

อก616  สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่      3(2-2-5) 

EN616 Seminar in English Communication in the New Media Era  

  การอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล วิเคราะห์บทบาทของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในบริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และประยุกต์ความรู้ ที่ได้รับเพื่อสื่อสาร

ให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรมและการวิจัย 

  A discussion of concepts and theories related to digital-mediated communication. An 

analysis of the roles of new media technology in various English communication contexts, and an 

application of the acquired knowledge to communicate appropriately to social and cultural context 

and research 

 

กลุ่มวิชาวรรณคดีองักฤษ  

อก521 วรรณกรรมโลกที่ประพันธเ์ป็นภาษาองักฤษ     3(2-2-5) 

EN521 World Literature in English  

 การอภิปรายและศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษโดยนักเขียนจากทั่วโลก  

โดยมุ่งเน้นที่ความคิดและวิธีการของการประพันธ์งานวรรณกรรมเหล่านั้น อนัสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ และคุณค่าทางสนุทรียศาสตร์ เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกนัทั่วโลก 

 A discussion and research in various literary texts written in English by writers from all 

over the world focusing on ideas and the ways in which they reflect culture, identity, and aesthetic 

values to better understand different cultures around the world 

 

อก522 สัมมนาเร่ืองสั้นภาษาองักฤษ       3(2-2-5) 

EN522 Seminar in English Short Stories 

  การวิเคราะห์แนวความคิด การใช้ภาษา และแนวการประพันธ์ของนักเขียนในเร่ืองสั้น

ดีเด่นที่ประพันธเ์ป็นภาษาองักฤษ ตลอดจนการเสนอรูปแบบปัญหาที่แตกต่างไปจากงานเขียนประเภทอื่น 

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

English including the representation of problems different from other genres 
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อก624 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 

EN624 Selected Topics in English Literature 

  การอภิปราย วิจารณ์และวิพากษ์หัวข้อที่เลือกสรรในวรรณกรรมที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

ซึ่งน าเสนอแง่มุมที่หลากหลาย ในเชิงนักเขียน ประเภทวรรณกรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ

วัฒนธรรม และน าเสนอความรู้ที่ได้ในรูปแบบบทความวิจัย 

  An in-dept discussion and criticism of selected topics in literature written in English 

offering various views of particular author, genre and social or cultural change, and a presentation 

of acquired knowledge in the form of a research paper 

 

กลุ่มวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล 

อก531 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล                3(2-2-5) 

EN531 Methodology in Teaching English as a Global Language                                                                               

   วิเคราะห์ระเบียบวิธกีารสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  ทฤษฎีการสอนภาษาองักฤษแก่

ผู้พูดภาษาอื่น  บทบาทการวัดผลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  และหลักการในการเลือกวิธกีารทดสอบและ

การประเมินผล โดยเน้นการสงัเคราะห์และอภิปรายเพื่อการสอนภาษาองักฤษในบริบทที่หลากหลาย  

  An analysis of methodology in English language teaching as a global language, theories 

of English language teaching to speakers of other languages, the roles of measurement in qualitative 

and quantitative assessment, and rationale for selecting methods of testing and evaluation focusing 

on synthesizing and discussing for English language instruction in various contexts 

 

อก532  การพัฒนาหลักสตูรการสอนภาษาองักฤษ                    3(2-2-5)  

EN532 Curriculum Development in English language teaching 

  วิเคราะห์แนวคิดของหลักสูตร กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ปัญหา ข้อ

โต้แย้งในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการค้นคว้า และการออกแบบหน่วยการเรียน โดยเน้นการน า

ความรู้ ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  การสอนภาษา  รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกบัแนวโน้ม

การเรียนภาษาองักฤษในปัจจุบัน 

  An analysis of concept of curriculum, procedures of curriculum development, issues, 

dilemmas in curriculum development, the process of researching and designing a unit of learning 

focusing on the implications for curriculum design and development, language teaching, and 

research with the current trends in English language learning  
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อก633 นวัตกรรมการสอนภาษาองักฤษ สื่อผสม  และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

EN633 Innovations, Multimedia, and Technology in English Language Teaching  

  การส ารวจ วิเคราะห์ และอภิปรายการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมร่วมสมัย 

เทคโนโลยีชั้นสงู และสื่อผสม รวมถึงเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นที่บทบาทและการประยุกต์ใช้

ในการออกแบบ  พัฒนาหลักสตูร  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  และการวิจัย 

  A survey, analysis, and discussion of the rapidly changing of innovations, advanced 

technology and multimedia including information technology emphasizing their roles and 

application in curriculum design and development, language teaching, and research  

 

หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

สพท681  สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท                       (6 หน่วยกติ) 

GRI681  Independent Study 

ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท            (12 หน่วยกติ) 

GRT691  Master’s Thesis 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 

       3.2.1  อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร  
 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ์ ยิ้มวิลัย อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  M.A. (English), 2543 University of Delaware, USA.  

  Ph.D. (English), 2545 University of Delaware, USA.  

2 อ. ดร. สกุลรัตน์ วรธ ารง อ.บ. (ศิลปการละคร), 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  M.A. (Communication 

Studies-Media and Gender 

Studies), 2547 

Portland State University, 

Oregon, USA. 

 

  ศศ.ม. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) (ภาษาศาสตร์)], 

2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ศศ.ด. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) (ภาษาศาสตร์)], 

2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3 อ. ดร. นราธิป ธรรมวงศา ศศ.บ. (องักฤษธุรกจิ), 2543 มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

  ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2548 

สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

  ปร.ด. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2558 

สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
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   3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 

ล าดบั

ที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร.สภุาภรณ์ ยิ้มวิลัย อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  M.A. (English), 2543 University of Delaware, USA.  

  Ph.D. (English), 2545 University of Delaware, USA.  

2 อ. ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง อ.บ. (ศิลปการละคร), 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  M.A. (Communication 

Studies-Media and Gender 

Studies), 2547 

Portland State University, 

Oregon, USA. 

 

  ศศ.ม. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) (ภาษาศาสตร์)], 

2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ศศ.ด. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) (ภาษาศาสตร์)], 

2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3 อ. ดร.นราธิป ธรรมวงศา ศศ.บ (ภาษาองักฤษธุรกจิ), 

2543 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

  ศศ.ม (ภาษาและการสื่อสาร), 

2548 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

  ปร.ด (ภาษาและการสื่อสาร), 

2558 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

4 ผศ. ดร.อญัชลี จันทร์เสม กศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

บางแสน 

 

  M.Ed. (TESOL), 2540  University of South Australia, 

Australia  

 

  Ed.D. (Curriculum & 

Instruction), 2551 

Illinois State University, USA.  

5 ผศ. ดร.อุสาห์ภรณ์ สขุารมณ์ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  M.Ed. (Applied Linguistics), 

2547 

Griffith University, Australia  

  Ph.D. (Applied Linguistics), 

2554 

Griffith University, Australia  

6 รศ. ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  M.A. (TESOL), 2539 Portland State University, USA.  

  Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British Columbia, 

Canada 

 

7 รศ. ดร.นันทนา วงษ์ไทย  อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ล าดบั

ที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

8 ผศ. ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ  บธ.บ. (การตลาด), 2540 มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

  วท.ม. (เทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็

และพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส)์, 

2546 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

  ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ), 

2550 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

  ปร.ด. (ภาวะผู้น าทาง

การศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

9 อ. ดร.อรรถสทิธ์ิ บุญสวัสดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา  

  ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล  

10 อ. ดร.อรัญญา ศรีจงใจ อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อ

อาชพี), 2546 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  Ph.D. (Rhetoric, Theory and 

Culture), 2562 

Michigan Technological 

University, USA. 

 

11 อ. ดร.ฐิติมา กมลเนตร ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ), 2543 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

  อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทยีบ), 

2549 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทยีบ), 2560  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

12 อ. ดร.วิริยา ด่านก าแพงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี

องักฤษ), 2549 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  M.A. (English Studies), 2552 University of Exeter, UK  

  อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทยีบ), 2564 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 ไม่มีการฝึกงานภาคสนามหรือสหกจิศึกษาในหลักสตูร 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถา้มี) 

      ข้อก าหนดในงานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษวรรณกรรมตะวันตก การสอนภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษธุรกิจ และภาษาเพื่อการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม โดยเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และหัวข้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 
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      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     การวิจัยปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระดับปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษเป็นการศึกษาค้นคว้า

รายบุคคลทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมตะวันตก การสอนภาษาอังกฤษ และ

ภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นความรู้  และจรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เหน็ถึง

ความรู้  ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการ

และวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลตั้งแต่

เร่ิมต้นกระบวนการวิจัย การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การด าเนินการท าปริญญานิพนธ์/

สารนิพนธ์ การท าวิจัยในมนุษย์ จนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามที่บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 

 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการจากการท าปริญญานิพนธ ์และสารนิพนธ ์มีดังนี้  

      5.2.1 นิสติมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาษาองักฤษ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

      5.2.2 ผลการวิจัยสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

วรรณกรรมตะวันตก การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

รวมทั้งน าไปพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ภาษาองักฤษ    

      5.2.3 นิสติสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจัยและประยุกต์กบัการปฏบิัติงาน 

 

  5.3 ช่วงเวลา  

       เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และ

โครงสร้างหลักสตูร 

 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต   

      ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท   12  หน่วยกติ  

      สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท     6  หน่วยกิต 

 

     5.5 การเตรียมการ  

  1. จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่นิสติเลือกศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นรายบุคคล 

  2. มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน มีการจัดท าบันทกึการ

ให้ค าปรึกษา 

  3. ให้ข้อมูลข่าวสาร และตัวอย่างในการเขียนปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ 

 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                                    26 
 

       5.6 กระบวนการประเมินผล 

   หลักสตูรมีกระบวนการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธโ์ดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

  1. แจ้งข้อบังคับของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

และระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธใ์ห้แก่นิสติในวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ 

  2. ก าหนดให้นิสติเลือกหัวข้อที่สนใจโดยพัฒนาหัวข้อในรายวิชา อก603 การศึกษาเฉพาะด้าน

ภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นรายวิชาแกนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาแรก 

  3. นิสิตน าเสนอหัวข้อที่สนใจในรายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก ในชั้นปี

ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โดยอาจารย์ประจ าวิชาให้ข้อเสนอแนะ 

  4. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกภาคเรียน โดยมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้ค าแนะน า เพื่อให้นิสิตสามารถค้นคว้าและปรับปรุงหัวข้องานวิจัยที่ตนเองสนใจให้มีความชัดเจน

ย่ิงขึ้น 

  5. นิสิตสามารถสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธไ์ด้ 2 คร้ังตามที่หลักสตูรก าหนด  

หากสอบคร้ังที่ 1 ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธ ์ทั้งนี้หลักสตูรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ด้วย โดยขั้นตอนนี้ ต้องเสรจ็สิ้นภายใน ภาคเรียนที่ 5 ทั้งนี้นิสติต้องสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สาร

นิพนธ ์ในระยะเวลาที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนดไว้ 

  6. เมื่อนิสติสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธผ่์านแล้ว หลักสูตรจัดประชุมเพื่อแจ้ง

รายละเอยีด การประชุมทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาภาษาองักฤษ 

วรรณกรรมภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้นิสติคัดเลือกส่วน

หนึ่งของผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธไ์ปตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ซึ่งเป็นข้อบังคับในการส าเรจ็การศึกษา

ในระดับบัณฑติศึกษา 

             7. เมื่อนิสติพร้อมจะสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์/สารนิพนธแ์ล้ว หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้อง

รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธก์่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้  ความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษอย่างดีย่ิง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย ปรากฏการณ์ทางภาษาอังกฤษโดยใช้

หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถสังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้

เพื่อท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาสงัคม หรือศึกษาต่อในระดับสงูได้อย่างมี

ประสิทธิผล มีความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษในบริบทต่างวัฒนธรรมอย่างมี

คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล 

 

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงัน้ี 

1. มีทกัษะการสือ่สาร 

มีความสามารถในการน าเสนอผลงานวิจัย

หรือ ผลงานวิชาการทางด้านภาษาองักฤษ

อย่างมีคุณภาพ 

- จัดกจิกรรมให้นิสติน าเสนอผลงานวิจัยหรือผลงาน

วิชาการของบุคคลอื่นในสาขาภาษาองักฤษ ซึ่งนิสติสนใจ 

โดยให้มีการอภิปรายและวิพากษ์ชิ้นงานนั้น ๆ ร่วมกนั และ

เขียนวิพากษ์ ในเชิง literature review หรือ book review 

- จัดกจิกรรมน านิสติเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งที่เป็นผู้น าเสนอและ

เป็นผู้เข้าร่วมฟัง และเขียนวิพากษ์ ในเชิง literature review 

หรือ annotation 

- การประเมินผลของทั้งสองกจิกรรมใช้ rubric การพูดและ 

การเขียน 

2. มีสมรรถนะของหลกัสูตร  

มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาองักฤษ 

ในการสื่อสารทั้งสี่ทกัษะ และการเขียน

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการโดยใช้

ภาษาองักฤษมาตรฐาน (Standard English) 

- จัดกจิกรรมให้นิสติน าเสนอผลงานวิจัยหรือผลงาน

วิชาการของบุคคลอื่นในสาขาภาษาองักฤษ ซึ่งนิสติสนใจ 

โดยให้มีการอภิปรายและวิพากษ์ชิ้นงานนั้น ๆ ร่วมกนั และ

เขียนวิพากษ์ ในเชิง literature review หรือ book review 

- จัดกจิกรรมน านิสติเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งที่เป็นผู้น าเสนอและ

เป็นผู้เข้าร่วมฟัง และเขียนวิพากษ์ ในเชิง literature review 

หรือ annotation 

- การประเมินผลของทั้งสองกจิกรรมใช้ rubric การพูดและ 

การเขียน 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                                    28 
 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

และจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีจิตส านึกที่ดีและศรัทธาใน

ความดี 

2. มีวินัย ซื่อสตัย์  และ

ปฏบิัติตามกฎระเบียบของ

สงัคม 

1. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกใน

บทเรียน 

2. สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปราย

ร่วมกนัเกี่ยวกบัเหตุการณ์ /ปัญหาที่เป็น

ปัจจุบัน 

3. การแสดงออกอนัเป็นแบบอย่างที่ดีของ

ผู้สอน 

4. สร้างวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อน าไปสู่

การปฏบิัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น วัฒนธรรมการเข้าเรียนตรง

เวลา การเตรียมการเพื่อการเรียน การ

ร่วมมือกนัท างานกลุ่ม การให้เกยีรติผู้อื่น 

การรักษาเวลา โดยเน้นให้มีการเรียนรู้  

ผลกระทบของสิ่งที่ตนท าที่มีต่อผู้อื่น ทั้ง

ในด้านการเรียนและในการปฏบิัติงาน 

ผ่านการเรียนในรายวิชาการท างานกลุ่ม

การศึกษาดูงาน หรือการจัดงานสาน

สมัพันธร์ะหว่างนักศึกษาบัณฑติและ

คณาจารย์ 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมของ

ผู้เรียน 

2. ประเมินจากผลงาน และ

ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

 2.  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้และความเข้าใจ 

อย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกบัหลักการ

และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

2. ใช้หลักการและ 

ทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชา 

ภาษาองักฤษในการศึกษา 

ค้นคว้าทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

1. ใช้การเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน และ

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

2. ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอนแบบ

ต่าง ๆ เข้าด้วยกนัตามสถานการณ์และ

ความจ าเป็นในแต่ละรายวิชา 

3. มอบหัวข้อเร่ืองให้ค้นคว้าและการ

รายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

1. ใช้วิธกีารวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้

สามารถวัดและประเมินผลได้ตรง

ตามสภาพจริง ได้แก่ การใช้แบบ

วัดแบบทดสอบ การสังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน การประเมิน

ชิ้นงานหรือโครงงาน และการ

บันทกึการเรียนรู้  (learning 

journal) 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4. ฝึกปฏบิัติจริง 

5. อภิปราย 

6. รายงาน 

2. ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนและการปฏบิัติของ

นักศึกษา เช่น การทดสอบย่อย 

การสอบกลางภาค การสอบ 

ปลายภาค หรือประเมินจาก

รายงาน และการน าเสนอรายงาน 

3. ประเมินจากผลการสอบ

ประมวลผลความรู้  การสอบหัวข้อ

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 

การสอบปกป้องปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์และการตีพิมพ์

บทความวิจัย/วิชาการ 

  

    3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ 

ทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. คิดวิเคราะห์เพื่อ 

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

อย่างเหมาะสม 

2. ริเร่ิมสร้างสรรค์และ

พัฒนาความคิดใหม่ ๆ  

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1. การเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ

การใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based 

learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด

วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมใน

ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม 

การวิเคราะห์หรือแก้ปัญหากรณีตัวอย่าง

หรือสถานการณ์ 

2. จ าลอง กจิกรรมการแก้ปัญหา 

(problem-solving task) การสะท้อน

การเรียนรู้  การเขียนบันทกึการเรียนรู้ 

หรือบันทกึประสบการณ์ส่วนบุคคล การ

ท าโครงงาน 

3. เน้นการสอนให้นิสติรู้จักบูรณาการ

และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้ ต่าง ๆ  

4. มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน 

โครงงาน และน าเสนอการท ารายงาน 

งานที่มอบหมายในวิชาต่าง ๆ  

1. ประเมินจากผลงานและ 

การปฏบิัติของผู้เรียน ที่เกดิจาก

การใช้กระบวนการเรียนรู้อย่าง

เป็นเหตุเป็นผล ศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนอ

อย่างเป็นระบบ เช่น รายงาน 

2.  การปฏบิัติงาน และผลงาน

ของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยว และงาน

กลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้น

เรียน  

3. การวัดประเมินผลจากข้อสอบ

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการ

คิดวิเคราะห์ ด้วยการน าความรู้

ทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับ

ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาอย่าง

เหมาะสม และมีเหตุผล 

4. ประเมินผลจากการสอบ 

ปากเปล่าในวิชาปริญญานิพนธ์/
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ 

ทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5. เน้นให้เหน็ความส าคัญและการรู้จัก

เกบ็ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และ

ตัดสนิใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและ 

อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ผ่าน

การศึกษา การท าปริญญานพินธ์/สาร

นิพนธ ์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี

วิจัย 

สารนิพนธ ์การสอบหัวข้อ และ

การรายงานความก้าวหน้า 

   

 

 

 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. เข้าใจบทบาทของตนเอง

และสามารถท างานร่วมกบั

ผู้อื่นได้ 

2. เข้าใจในความแตกต่าง

และสามารถปรับตัวให้เข้า

กบัองค์กร 

3. มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคมส่วนรวม 

1. มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างาน

เป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบและ

การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

2. การสอนโดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษา  

3. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้

ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากบั

สถานการณ์การจัดการอารมณ์ การมี

มนุษยสมัพันธ์ที่ดีกบับุคคลอื่น 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของผู้เรียน ระหว่าง

การเรียนและการท างานร่วมกบั

เพื่อน 

2. ประเมินจากผลงานของผู้เรียน

ที่น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีความสามารถทาง 

คณิตศาสตร์ สถิติและ

น ามาใช้ในการวิจัยและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ 

2. สื่อสารได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพ 

1. สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2. มอบหมายงานที่ต้องอาศัยทกัษะ

สื่อสารภาษาองักฤษ เช่น การน าเสนอ

1. การน าเสนอรายงานและอ้างองิ 

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 

 

2. การประเมินตามแบบประเมิน 

การน าเสนอ และนิสติประเมินผล
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

3. มีความสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการศึกษาค้นคว้าและ

น ามาใช้ในการท างานวิจัยได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

งาน การถกปัญหางานวิจัย ในทุกรายวิชา

ที่สามารถท าได้ 

3. มอบหมายงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 

และซอฟต์แวร์หรือสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

ต่างๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถท าได้ 

ตนเองในการน าเสนอผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการปฏบิัติใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีและศรัทธาในความดี 

1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกบัหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาองักฤษ 

2.2 ใช้หลักการและทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาองักฤษ   

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 3.1 คิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

3.2 ริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ที่เป็น  

ประโยชน์ต่อสังคม  

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจบทบาทของตนเอง และสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  

4.2 เข้าใจในความแตกต่าง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

องค์กร  

4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถิติ  น ามาใช้ในการวิจัย

และสร้างองค์ความรู้ใหม่  

5.2 สื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

5.3 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษา

ค้นคว้าและน ามาใช้ในการท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

 

ดา้นที่ 1  

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาบงัคบั             

อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

อก511 สมัมนาการอ่านและการเขียนขั้นสงู ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ●  

อก512 ภาษาศาสตร์และภาษาองักฤษ ○ ● ● ● ○ ● ○ ●  ● ○  

อก513 การสื่อสารภาษาองักฤษข้าม

วัฒนธรรมในฐานะภาษาสากล 

○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 

อก603 การศึกษาเฉพาะด้านภาษาองักฤษ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 

หมวดวิชาเลือก             

ชุดวิชาภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 

อก514 ทฤษฎีและการแปลในยุคสื่อสมัยใหม่    ● ○ ● ● ● ○ ○ ○   ○ ● 

อก515 นานาภาษาองักฤษโลก   ● ○ ● ● ● ○ ○ ○   ●  

อก616  สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษใน

ยุคสื่อสมัยใหม่   

○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● 

ชุดวิชาวรรณคดีองักฤษ 

อก521 วรรณกรรมโลกที่ประพันธ์เป็น

ภาษาองักฤษ 

● ● ● ○ ● ○ ● ●  ○ ●  

อก522 สมัมนาเร่ืองสั้นภาษาองักฤษ ● ○ ● ○ ● ● ● ●   ○ ○ 

อก624 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรม

ภาษาองักฤษ 

●  ● ○ ● ○ ○ ●   ○ ○ 

ชุดวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล 

อก531 ระเบียบวิธีสอนภาษาองักฤษใน

ฐานะภาษาสากล 

● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●  

อก532 การพัฒนาหลักสตูรการสอน

ภาษาองักฤษ  

● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 

อก633 นวัตกรรมการสอนภาษาองักฤษ 

สื่อผสม  และเทคโนโลยีเพื่อการสอน

ภาษาองักฤษ  

○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● 

หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  

สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

ปพท691 ปริญญานพินธ์ระดับปริญญาโท ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูข้ณะนิสิตก าลงัศึกษา 

      โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ในระดับ

รายวิชา ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน 

เคร่ืองมือประเมิน เกณฑก์ารประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียน 

การสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูห้ลงัจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

• ประเมินจากความคิดเหน็ของบัณฑติที่จบการศึกษา 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามการวัดผลและส าเร็จการศึกษา ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 

 นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้     

 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสตูร 

 2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.00 ( จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทยีบเท่า) 

 3. เสนอปริญญานิพนธ ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่  

    สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 4. ผลงานปริญญานิพนธ ์ หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการ       

อุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      

หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์   

ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 5. เกณฑอ์ื่น ๆ 

  5.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

  5.2 ส่งปริญญานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ข 

 นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ข ต้องมีคุณสมบัติดังนี้     

 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสตูร 

 2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.00 ( จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทยีบเท่า) 

 3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก

เปล่าในสาขาวิชานั้น 

 4. เสนอสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา

นั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้ สนใจเข้ารับฟังได้ และสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้อง

ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบืค้นได้ 

 5. เกณฑอ์ื่น ๆ 

  5.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

  5.2 ส่งเล่มสารนิพนธต์ามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสตูรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็น

ครู ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้  

เทคนิควิธกีารสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอยีดรายวิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา และ

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

 1.2 หลักสตูรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสตูร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เช่น รายละเอยีดหลักสตูร คู่มือการศึกษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 

 1.3 หลักสตูรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือ

จัดให้สอน ร่วมกบัอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

 1.4 หลักสตูรก าหนดอาจารย์พี่เลี้ ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและ

ติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏบิัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ ์

การเรียนรู้  เทคนิควิธกีารสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย

เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอยีดรายวิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา 

และระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง  

2.1.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ  

 2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวชิาการ โดยมีการบูรณาการการเรียน   

การสอนกบัการบริการทางวิชาการแก่สงัคม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจยัทาง

วิชาการ/วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน   

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชาภาษาองักฤษ ตลอดระยะเวลาที่มี 

การจัดการเรียนการสอน ในหลักสตูร ดังนี้   

1.1 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาขั้นต ่า ปริญญาโท/เอกหรือเทยีบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   

 1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ของนโยบาย เศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 

2. บณัฑิต 

2.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสตูร (ELO) ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้  

ที่เทยีบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทกัษะทางปัญญา  

4) ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท า ภายในระยะเวลา 1 ปี 

นับจากวันที่ส าเรจ็การศึกษา 

2.3 หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะท้อน

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสตูรก่อนจบการศึกษา  

 

3. นิสิต 

      3.1 หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติ ของนิสิตที่

เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้นิสิตมีความพร้อม 

ในการเรียนและสามารถส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 3.2 หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ และศักยภาพของ นิสิตใน

รูปแบบต่าง ๆ เสริมสร้างจิตส านึกในการรับใช้สงัคมและส่วนรวม เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 3.3 หลักสตูรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ สงัคม และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่นิสิต โดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตสามารถเข้า

ปรึกษาได้ 

 3.4 หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพื่อติดตาม 

ประเมิน และ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 3.5 หลักสูตรมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ ประเมินความ

พึงพอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน 

  

4. อาจารย ์

      4.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ซึ่ งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง มาตรฐานความสามารถ 

ภาษาองักฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.2 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ เกี่ยวกับ หลักการจัดการ

เรียนรู้  จิตวิทยาการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทลัใน การเรียนการ

สอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้  รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards 

Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ 

และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ และนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสตูร 

          4.4 มีการก ากบัติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสตูร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทาง วิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

      5.1 มหาวิทยาลัย/คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education)  และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบาย

รัฐบาล และแผนพัฒนา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 5.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) 

ที่หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ และท างาน

ร่วมกับผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  การสื่อสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกับการ

ท างาน การฝึกงาน และการวิจัย 

 5.3 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและ วัฒนธรรม 



หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                                    38 
 

 5.4 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชา

หรือเนื้ อหา ที่สอน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้   

 5.5 มีการประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเกณฑ์การ

ประเมินและการ ตัดสนิผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 6.1 มีระบบการด าเนินงานของหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่จ าเป็น ต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 

ห้องสมุด ห้องปฏบิัติการ คอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้ เรียน

บรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ตามที่ก าหนดได้  

 6.2 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้  และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 

2565 

ปีที่ 2 

2566 

ปีที่ 3 

2567 

ปีที่ 4 

2568 

ปีที่ 5 

2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุสิาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบมคอ.7 ภายใน 

60 วนั หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ 3 และ มคอ4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนนิการที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพงึพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ (ปค.003) และน าผล

การประเมินมา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้

เหมาะสม  

 1.1.2 มีการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติตามสภาพจริงด้วยวิธกีารที่หลากหลาย อาท ิการ

มีส่วนร่วมใน การท ากจิกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การปฏบิัติงาน การน าเสนองาน การประเมินชิ้นงาน 

ผลงาน รายงาน หรือการสอบ  

1.1.3 มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสติตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาท ิ

ผู้สอน ผู้เรียน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ 

 มีการประเมินทกัษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร/คณะ/ส่วนงาน  

  ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนิสิตปัจจุบัน 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

3.1 ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้การ ก ากบัมาตรฐานหลักสตูร (องค์ประกอบ ที่ 1)  

 3.2 ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน  (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตาม

รูปแบบที่  มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ งจาก

มหาวิทยาลัย  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้ สอน ผู้ ใช้

บัณฑิต ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา เพื่ อทราบปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และน าสู่การวางแ ผน 

ปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความทนัสมัยและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติเป็นประจ าทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

ภาคผนวก ช  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ซ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิคนที่ 1 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 1 

การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ปรชัญาและวตัถุประสงค ์

-ปรัชญากว้างมาก อาจก าหนดให้มีความชัดเจนว่า

ต้องการผลิตบัณฑติที่มีความเชี่ยวชาญภาษาองักฤษด้าน

ใด หากพิจารณาปรัชญาให้ชดัเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

น่าจะพิจารณาปรับชื่อหลักสตูรให้มีอตัลักษณ์ด้วย จะมี

ความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

ปรับปรัชญาให้ชัดเจนมากขึ้น  

-เสนอเพื่อพิจารณาปรับวัตถุประสงค์ 

1.3.1มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในศาสตร์

ภาษาองักฤษ  การสอนภาษาองักฤษ และการสื่อสาร

ภาษาองักฤษ 

หรือ 

1.3.1มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อ

ติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างมี

ประสทิธิภาพและเหมาะสมกบับริบททางเศรษฐกจิ 

สงัคมและวัฒนธรรม 

1.3.2สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาภาษาองักฤษ 

ปรับวัตถุประสงค์ทั้งของคนที่ 1 และคนที่ 2 

ร่วมกนั 

 

2. ผลลพัธก์ารเรียนรู ้  

-ควรให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกนั  

3. โครงสรา้งหลกัสูตร 

-อก 511 และ อก 602 ช่วยสร้างเสริมความพร้อม

ทางด้านการเขียนได้ดีมากถือเป็นจุดแขง็ของหลักสตูร 

 

 

 

-อก 603 หัวข้อพิเศษชื่อวิชาท าให้ไม่เหมาะที่จะเป็น

วิชาบังคับ เมื่อพจิารณาค าอธิบายรายวิชาแล้วพบว่า

น่าสนใจและมีความส าคัญมากควรก าหนดเป็นวิชา

บังคับ น่าจะเปลี่ยนชื่อวิชาให้ชัดเจน เช่น Directed 

Studies มากกว่าชื่อ Special Topics 

ปรับชื่อวิชา อก603 เป็น Directed Studies in 

English Language 

 

4. รายวิชาในแต่ละชุดวิชา 

-อก 512 ทฤษฎีและการแปลในยุคสื่อสมัยใหม่ (EN 

512 Theory and Practice in Translation) ชื่อไทยและ

ภาษาองักฤษไม่ตรงกนั 

ปรับชื่อให้ตรงกนั และปรับรหัสรายวิชาจาก อก

512 (EN512) ไปเป็น อก514 (EN514) 

 

-ชุดวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล ควรมี

วิชา Corpus Linguistics and English Language 

Teaching จะเป็นประโยชน์ส าหรับบนักศึกษา 

เพิ่มเนื้อหารายวชิา Corpus Linguistics and 

English Language Teaching ให้เป็นเนื้อหาส่วน

หนึ่งในรายวิชา อก501 การวิจัยทาง

ภาษาองักฤษ 

 

-อก 623  สมัมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ   ชื่อวิชาอาจจะไม่ต้องมคี าว่าสมัมนา ขอ

เสนอปรับชื่อวิชา นวัตกรรมการสอนภาษาองักฤษและ

การพัฒนาสื่อ 

Innovations in English Language Teaching and 

Material Development 

ได้แก้ไขชื่อ นวตักรรมการสอนภาษาองักฤษและ

การพัฒนาสื่อ 

 

5. ค าอธิบายรายวิชา 

-เหมาะสม 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิคนที่ 2 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 2  

การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ปรชัญาและวตัถุประสงค ์

-วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่มีประเดน็เร่ือง

การติดต่อสื่อสารในระดับสากล การสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดังที่ระบุ

ในข้อ 11.1-11.2 และ 12.1 ท าให้ความเป็นมาของ

การพัฒนาหลักสตูรกบัความส าคัญ วตัถุประสงค์และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสตูร ขาดความสอดคล้อง

กนั 

ปรับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ให้

สอดคล้องกนั 

 

2. ผลลพัธก์ารเรียนรู ้  

-ควรให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกนั  

3. โครงสรา้งหลกัสูตร 

-เหมาะสม 

 

 

 

4. รายวิชาในแต่ละชุดวิชา 

-รายวิชาในชุดวิชาภาษา 

ควรเป็นรายวิชาในชุดวิชาภาษาองักฤษ 

ปรับชื่อชุดวชิา  

5. ค าอธิบายรายวิชา 

-ควรตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา

ในการเขียนภาษาองักฤษ 

ค าอธิบายภาษาองักฤษบางวชิามีเคร่ืองหมาย full stop 

บางวิชาไม่มี  

มีการตรวจความถกูต้องของการเขียน    

6. ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 

-เป็นหลักสตูรที่มี 4 สาขาทางภาษาองักฤษ คือ 

ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม การสอน การสื่อสาร ซ่ึง

น่าสนใจเพราะนักศึกษาสามารถเลอืกสาขาที่สนใจได้ 

จากค าอธิบายรายวชิาเหมือนจะเป็นหลักสตูรที่เน้นการ

อภิปรายและการคิดวิเคราะห์จากทฤษฎีหรืองานวิจัย 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิคนที่ 3 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 3  

การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ปรชัญาและวตัถุประสงค ์

-วัตถุประสงค์ 

ไม่สอดคล้องกบั PLO 

ปรับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ให้

สอดคล้องกนั 

 

2. ผลลพัธก์ารเรียนรู ้  

-ทนัสมัยและเข้ากบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกนั  

3. โครงสรา้งหลกัสูตร 

-เหมาะสม 

 

 

 

4. รายวิชาในแต่ละชุดวิชา 

-สดัส่วนดี 

  

5. ค าอธิบายรายวิชา 

-ขอชื่นชม รายวิชา Selected Topics in English 

Language ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้หลักสตูรได้น าหัวข้อ

ที่ทนัสมัยต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลกมาใช้ในการ

สอนได้เสมอ ซ่ึงท าให้รายวิชาในหลักสตูรไม่ล้าสมัยและ

ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

-ตรวจสอบการเรียงรหัสวิชา  

แก้ใขรหัสให้ถูกต้องแล้ว  

6. ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 

-โดยภาพรวมหลักสตูรมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกบั

สถานการณ์โลกปัจจุบันและเตรียมพร้อมรับมือกบัการ 

แทรกแซงหรือความเปล่ียนแปลงที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

ทั้งน้ี หากมีการเพิ่มเตมิในส่วนที่เกี่ยวข้องกบั 

เทคโนโลยีที่ประยุกตใ์ช้ในแต่ละหัวข้อ ซ่ึงจะตอบโจทย์

ผลการเรียนรู้ ด้านที่ 5 คือ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

อย่างชัดเจนมากขึ้น 

ได้มีการสอดแทรกเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปในบาง

รายวิชา  เช่นวชิาการแปล  โดยเพิ่มเทคโนโลยี

การแปลในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 

1. ชื่อหลักสตูร ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

2. เร่ิมใช้หลักสูตรในปีการศกึษา 2560 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

     3.1 ใช้ภาษาองักฤษ ในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทกัษะ คือฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี

 ประสทิธภิาพ 

 3.2 ท าวิจัยโดยสามารถประยุกต์จากความรู้ภาษาองักฤษในสาขาวิชา 

 3.3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรม

และ จริยธรรม 

 3.4 น าความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (ELOs) 

     4.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในศาสตร์ภาษาองักฤษ  การสอนภาษาองักฤษ และการ

สื่อสารภาษาองักฤษ 

 4.2 มีความสามารถในการอภิปรายอย่างคล่องแคล่วโดยการรับฟังมุมมองของผู้อื่น ถามค าถามที่

 สร้างสรรค์  และน าเสนอแนวคิดตนเอง 

 4.3 มีทกัษะการอ่านและการวิเคราะห์ขั้นสงูผ่านการศึกษาต าราภาษาองักฤษที่หลากหลาย 

 4.4 มีความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีประสิทธภิาพ โดยใช้รูปแบบการเขียนที่

 เหมาะสมและเข้ากบับริบทและธรรมชาติของหัวข้อประเดน็หรือหลักการ 

      4.5 มีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยในสาขาภาษาองักฤษ 

 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) 5 ปี

ย้อนหลัง 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 ผศ.สภุาภรณ์  ยิ้มวิลัย Ph.D (English) 2 3 3 6 3 

2 ผศ.พณิตา กุลสริิสวัสด ์ Ph.D (TESOL) 6 2 4 - - 

3 อาจารย์นราธปิ  ธรรมวงศา ปร.ด (ภาษาและการ

สื่อสาร)  

3 5 3 1 - 
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6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริมการบรรลุ ELOs 

  6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active 

Learning, Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร/

รายวิชา) 

  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องการ โดยมุ่งเน้นที่  Outcome-based Learning ก าหนดให้

รายวิชาในกลุ่มวิชาทั้ง 3 ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาองักฤษ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ นิสิตสามารถ

เขียนงานวิจัยตามศาสตร์ทั้งสาม ที่นิสิตเลือกเรียนได้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษใน ELO ข้อที่ 5 ได้ เช่น  

  อก603 การศึกษาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ      3(1-4-4) 

  EN603 Directed Studies in English Language    

  การค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ ที่เกี่ยวกบัภาษาอังกฤษ  วรรณคดีภาษาองักฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ  และการสื่อสารภาษาอังกฤษ และน าเสนอในรูปแบบบทความวิจัย 

  Research on a topic of special interest to the individual student related to English language, literature 

written in English teaching and English communication and present it in the form of research paper. 

  อก643  สัมมนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคสื่อสมัยใหม่      3(2-2-5) 

  EN643 Seminar in English Communication in the New Media Era  

  การอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั วิเคราะห์บทบาทของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในบริบทการสื่อสารภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และประยุกต์ความรู้จากการอภิปรายและ

การวิเคราะห์ในการวิจัย 

  A discussion of concepts and theories related to digital-mediated communication, an analysis of 

the roles of new media technology in various English communication contexts, and an application of the 

knowledge acquired from the discussion and analysis to research conduct.  

  นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ Active learning   

ที่หลากหลาย ซึ่งวิธกีารสอนมีทั้ง Problem-based learning เช่นในวิชาวรรณคดี  โดยกจิกรรมในชั้นเรียนเป็น

การอภิปราย อาจารย์ตั้งค าถามให้นิสติคิด นอกจากนี้ผู้สอนยังใช้วิธีการ Project-based learning ซึ่งนิสิต ซึ่ง

นิสติจะต้องใช้ทกัษะการค้นคว้า  การน าเสนอ  การใช้ IT ที่เหมาะสม และต้องท ารายงานในหัวข้อที่ตนเอง

สนใจ  ซึ่งวิธีการสอนเหล่านี้ ส่งเสริมให้นิสิตมีการคิดวิเคราะห์  ทกัษะปัญญา  และทกัษะการแก้ปัญหา 

  6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมุ่งเน้นการท าวิจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาในศาสตร์ภาษาอังกฤษ  การสอน

ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาทเิช่น  

  6.2.1 สาขาภาษาอังกฤษ  

Kaewphut, K., & Yimwilai, S. (2020). Woman Images in 30 Top Hit Songs in A.D. 2010s,  

 Proceedings in PIM 10th National and 3rd International Conference 2020: Digital  
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 Transformation and Globalization 2020 (DTGT), July 17, 2020, Nonthaburi, Thailand,  

 252-278 

 6.2.2 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  

Jaroenworachai, S. & Thumawongsa, N. (2020). The Effects of Edmodo on Thai EFL Upper  

  Secondary Students’ Motivation: A Case Study of Mathayomwatsing School. In proceedings    

           in the 4th National Conference on UTCC Academic Day. (pp. 2821-2836). Bangkok,  

  Thailand  

  6.2.3 สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

Thongpan, W. & Thumawongsa, N. (2019). A study of international English teachers’ perceptions  

 and the current use of intercultural communicative competence (ICC) in English language  

 teaching (ELT) in Thai vocational students. In proceeding in the 12th International   

 Conferences of Humanities and Social Sciences (HUSOC) (pp. 174-190). Bangkok, Thailand. 

  6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อที่ครอบคลุมทั้ง 3 ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  การ

สอนภาษาอังกฤษ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นศาสตร์หลักของหลักสูตร และได้รับเชิญให้เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความ  และวิพากษ์หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  เช่น  

  • อาจารย์ นราธิป ธรรมวงศา เป็นวิทยาการบรรยายเร่ือง ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ

ระดับสากล ณ คณะพยาบาล มศว องค์รักษ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  

  • ผศ.สภุาภรณ์ ย้ิมวิลัย พิจารณาบทความให้กบัวารสาร Journal of Studies in the English Language 

  • อาจารย์ วิริยา ด่านก าแพงแก้ว เป็นวิทยาการบรรยายเร่ือง การสร้างความเป็นอื่นในอัตลักษณ์ของ

แฝดติดกันในนวนิยายอเมริกันเร่ือง จัน แอนด์ อิน ของ ดาริน สเตราส์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ชั้น 7 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564   

  • อ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย เป็นวิทยาการบรรยายเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท างาน 

และ การเขียนจดหมายสมัครงานและ resume แบบมืออาชีพ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว เมื่อวันที่ 

25 พฤษภาคม 2564   
 

 ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่เข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

1. the 4th International Conference on Education 

2021 with the theme Innovative and Sustainable 

Education in Times of Challenges” 

 4      

2. SWU-BEST: Effective Online Teaching  1      

3. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สาย

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 1      

4. การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายใน

ยุคโควิด-19 

 1      
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7. รางวัล / การยกย่องชมเชย ที่นิสติหรืออาจารย์ประจ าหลักสตูรได้รับ (ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 

      1. นางสาวอรรถพร ประทุมชาติ  นิสติ ได้รับรางวัล The best paper จาก The 4th International  

 Conference on Education 2021 

2. นายพีรวัฒน์ นันทโพธิ์เดช  ได้รับรางวัลบทความระดับดี จาก 2nd National and International 

Conference on Humanities and Social Sciences 

 

8. รายละเอยีดเกี่ยวกบันิสติในหลักสตูร (รายงานข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสตูร/เปิดรับนิสติ) 

ปีการศึกษา 

จ านวน 

ในแผน

รับ 

จ านวน

รับ 

จ านวน

ส าเรจ็

การศึกษา 

อตัราคงอยู่ 

 

ร้อยละการประกอบอาชีพ 

 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติต่อ

บัณฑิต 

จ านวน ร้อยละ ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อสิระ จ านวน 

คะแนน

เฉลี่ย 

(เตม็ 5) 

2560 30 15 11 11 90.49 54.54 45.46 - 2 4.78 

2561 30 23 1 19 82.61 100 - - 1 4.90 

2562 30 25 9 24 96.00 77.78 11.11 11.11 2 4.97 

2563 30 14 11 13 92.86 53.85 46.15 - 8 4.42 

 

9. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

       อาจารย์ทุกท่านจบปริญญาเอก  มีความรู้ในศาสตร์ของตนเป็นอย่างดี มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

       

10. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

 นิสติมีพื้นฐานภาษาองักฤษไม่ดีพอ   

 

 

********************************************* 
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ภาคผนวก ฉ  ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ขอ้มูลผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัของหลกัสูตรและโครงสรา้งรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

1. ความสัมพันธร์ะหว่างผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (ELOs) กบั มาตรฐานผลการเรียนรู้

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ของหลักสตูรตามเกณฑ ์

AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์TQF 

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
ด้านความรู้ 

ด้านทกัษะ

ทางปัญญา 

ด้านทกัษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะอื่น ๆ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ELO1 สามารถวิเคราะห์

และวิพากษ์แนวคิดและ

ทฤษฎีภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือ

การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาสากล 

  
⦁ ⦁ ⦁ ⦁ 

 
⦁ 

  
⦁ 

 
⦁ 

 

ELO2 สามารถประยุกต์ใช้

ทฤษฎีในการท าวิจัยด้าน

ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร  หรือวรรณคดี  

หรือการสอนภาษาองักฤษ

ในฐานะภาษาสากล  และ

สื่อความอย่างเหมาะสม 

กบับริบททางสงัคมและ

วัฒนธรรม 

⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ 
 
⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ 

 
⦁ 

ELO3 มีทกัษะในการท า

วิจัยในศาสตร์ภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร  หรือ

วรรณคดี  หรือการสอน

ภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาสากล 

 

⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                                    82 
 

2. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  

No. Expected Learning 

Outcomes 

Skills 

Generic Skill Specific Skill 

1 ส าม ารถ วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ

วิพากษ์แนวคิดและทฤษฎี

ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร

สื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือ

การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาสากล 

  

 

 

GS1 คิดได้อย่างมีเหตุผล โดยเข้าใจ

ถึงความเชื่อมโยงเชงิตรรกะระหว่าง

แนวคิดต่างๆ 

GS2 ตั้งค าถามที่มีความเกี่ยวข้อง

และแสดงแนวคิดได้อย่างชัดเจน 

 

 

SS1 เข้าใจเรื่องที่อ่านเพื่อได้ความรู้ทั่วไปและ

ความรู้ เฉพาะด้าน 

 

SS2 แสดงให้เหน็ถึงความรู้ เชิงลกึ สามารถ

ระบุ อธบิาย และศึกษาทฤษฎี แนวคิดและ

ความรู้ เชงิลึกทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

หรือวรรณคดี  หรือการสอนภาษาองักฤษใน

ฐานะภาษาสากลอย่างมีวิจารณญาณ 

 

SS3 ตระหนักรู้และเข้าใจแนวคดิ ความ

คิดเหน็ และความเชื่อมโยงความคิดต่างๆที่

เกี่ยวข้องกนั 

2 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี

ในการท าวิจัยด้าน

ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร  หรือวรรณคดี  

หรือการสอนภาษาองักฤษ

ในฐานะภาษาสากล  และ

สื่อความอย่างเหมาะสม 

กบับริบททางสงัคมและ

วัฒนธรรม 

  

 

GS1 เลือกใช้แหล่งข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสมทั้งแหล่งข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเป็นสื่อพิมพ์ 

 

 

 

GS2 มีมุมมองที่ชัดเจนต่องานใน

ปัจจุบันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

GS3 จัดล าดับเนื้อหาข้อมูลได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ 

 

GS4 ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้

ภาษาองักฤษที่ได้มาตรฐานสากล 

 

GS5 สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้

เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและ

ตระหนักถึงความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของผู้ส่งสาร-รับสาร 

 

 

SS1 แสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการ

เข้าใจและประเมินข้อความที่มีความซับซ้อนใน

หลากหลายประเภทและสาขาวิชา สามารถ

สร้างข้อโต้แย้งที่มีประสทิธภิาพและถ่ายทอด

ข้อมูลที่ซับซ้อน 

 

SS2 แสดงให้เหน็ถึงความรู้เชงิลกึและความ

เข้าใจเกี่ยวกบับรรทดัฐานหรือธรรมเนียม

ปฏบัิติทางวฒันธรรม เม่ือสื่อสารกบัผู้คนที่มา

จากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกนั 

 

SS3 พูดได้อย่างคล่องแคล่วทั้งในบริบทที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ 

 

SS4 แสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจอนัชัดเจนต่อ

ความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างผู้ฟัง ผู้พูด

และบริบท 

 

SS5 สื่อสาร ชี้น า น าเสนอและแสดงความคิด

อย่างมีเหตุผลและชัดเจน ทั้งในรปูแบบการ

พูดและการเขียน 
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No. Expected Learning 

Outcomes 

Skills 

Generic Skill Specific Skill 

3 มีทกัษะในการท าวิจัยใน

ศาสตร์ภาษาองักฤษเพื่อ

การสื่อสาร  หรือวรรณคดี  

หรือการสอนภาษาองักฤษ

ในฐานะภาษาสากล 

 

GS1 เขียนเรียงความพร้อมทั้งใช้

รูปแบบการอ้างองิที่ถูกต้อง 

GS2 คิดได้อย่างมีเหตุผล โดยเข้าใจ

ถึงความเชื่อมโยงเชงิตรรกะระหว่าง

แนวคิดต่าง ๆ 

GS3 ใช้โครงสร้างไวยกรณ์และ

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการได้อย่าง

เหมาะสม 

GS4 ใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบับริบททางวิชาการและ

ตามความสนใจส่วนบุคคล 

SS1 แสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจเชิงลึกต่อ

แนวคิดในการโต้แย้งและตอบสนองต่อ

ความคิดเหล่านั้นด้วยหลักการและเหตุผล 

SS2 แสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้เพื่อระบุ

ปัญหา แก้ปัญหา วเิคราะห์และสร้างแนวคิด

ใหม่ ๆ 

SS3 ระบุ วเิคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบแทนการใช้สญัชาตญาณเฉพาะตน 

SS4 คัดเลือกแหล่งข้อมูลได้เหมาะสมทั้งสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อพิมพ์ โดยค้นหาและ

ประเมินแหล่งข้อมูลและใช้รปูแบบการอ้างองิ

ได้อย่างถูกต้อง 

 

3. ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี/สมรรถนะรายชั้นปี 

ปีที่ 1 วิเคราะห์และวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือวรรณคดี   

        หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  รวมถึงสื่อความอย่างเหมาะสมกบับริบท 

        ทางสังคมและวัฒนธรรม    

ปีที่ 2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวิจัยในด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือ 

        การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  รวมถึงมีทกัษะในการท าวิจัยในศาสตร์ 

        ภาษาองักฤษ 

 

ชั้นปี ผลลัพธก์ารเรียนรู้รายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 

 

 

วิเคราะห์และวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือการสอน

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  รวมถึงสื่อความอย่างเหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรม    

ชั้นปีที่ 2 

 

 

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวจิัยในด้านภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร หรือวรรณคดี  หรือการสอน

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  รวมถึงมีทกัษะในการท าวิจัยในศาสตร์ภาษาองักฤษ 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs)  

1 2 3 4 

วิชาบงัคบั     

EN501 Research in English Language  M M A A 

EN511 Seminar in Advanced Reading and Writing M M E  

EN512 Linguistics and English Language M E E  

EN513 Intercultural Communication in English as a 

Global Language                                                                               

M E M  

EN603 Directed Studies in English Language M M A A 

E= Emphasized; M= Mastered; A=Assessed 

*หมายเหตุ ไม่ต้องท ารายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือก 
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังกบักลยุทธก์ารสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน 

1. สามารถวเิคราะห์และวพิากษ์

แนวคิดและทฤษฎีภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร หรือวรรณคดี  

หรือการสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาสากล 

- บรรยาย 

- อภิปรายในชั้นเรียน 

- การน าเสนองาน 

- การมอบหมายเรื่องให้อ่าน 

- โต้วาทกีลุ่ม 

- มอบหมายงาน 

Rubrics ประเมินผลงานที่มอบหมาย  

การน าเสนองาน การมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

การน าเสนอผลงานของนิสติ การสอบ

วัดผล  และการให้ข้อเสนอแนะรายกลุ่ม

และรายบุคคล (จากอาจารย์ผู้สอนและ

เพื่อนในกลุ่มเรียน) 

 2. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน

การท าวิจัยด้านภาษาองักฤษเพื่อ

การสื่อสาร  หรือวรรณคดี  หรือ

การสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาสากล  และสื่อความอย่าง

เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและ

วัฒนธรรม 

    

- บรรยาย 

- อภิปรายในชั้นเรียน 

- การน าเสนองาน 

- การมอบหมายเรื่องให้อ่าน 

- โต้วาทกีลุ่ม 

- มอบหมายงาน 

Rubrics ประเมินผลงานที่มอบหมาย  

การน าเสนองาน การมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

การน าเสนอผลงานของนิสติ การสอบ

วัดผล  และการให้ข้อเสนอแนะรายกลุ่ม

และรายบุคคล (จากอาจารย์ผู้สอนและ

เพื่อนในกลุ่มเรียน) 

3. ทกัษะในการท าวิจัยในศาสตร์

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  หรอื

วรรณคดี  หรือการสอนภาษา 

องักฤษในฐานะภาษาสากล 

- บรรยาย 

- อภิปรายในชั้นเรียน 

- การน าเสนองาน 

- การมอบหมายเรื่องให้อ่าน 

- การฝึกการเขียน 

- งานเขียนตามที่ได้มอบมาย 

- การอ้างองิ 

 

Rubrics ประเมินผลงานที่มอบหมายหรือ

การน าเสนองาน การมีสว่นร่วมในชั้นเรียน 

การน าเสนอผลงานของนิสติ ข้อเสนอแนะ

ต่องานเขียน(จากอาจารย์ผู้สอน)และการ

สอบวัดผล 

มีจริยธรรมในการท าวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 

การสอบเค้าโครงและปากเปล่า 

การตีพิมพ์เผยแพร่ 
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 1.2  บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Pratumchart, A. and Yimwilai, S. (2021). Using Digital Project-Based Learning to Enhance EFL  
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 In English Learning. Proceedings of RSU International Research Conference, June 3, 
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Pochai, A., & Yimwilai, S. (2020). The Effects of Short-term Study Abroad Program on Thai  
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 English in Phuket Province. Proceeding in RSU International Research Conference,  

 May 1, 2020. Pathum Thani, Thailand, 152-164. 

Phieanchang, T.& Yimwilai, S. (2020). The Effects of the COR Teaching Methodology on EFL  

 Students’ Reading Comprehension.  Proceedings from The 4th UTCC Academic Day, 

 June 5, 2020. Bangkok, Thailand. 2885-2898. 

Rakangthong, S., & Yimwilai, S. (2020). The Effects of Using Digital Game Resources to  

 Enhance EFL Students’ English Vocabulary Knowledge at Phimanphitthayasan School,  

 Satun, Thailand. Proceeding in RSU International Research Conference, May 1, 2020.  
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Kaewphut, K., & Yimwilai, S. (2020). Woman Images in 30 Top Hit Songs in A.D. 2010s,  
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Sakulrat Worathumrong 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ ดร. 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

อ.บ. ศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

M.A. Communication Studies-Media and 

Gender Studies 

Portland State University, 

Oregon, USA. 

2547 

ศศ.ม. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ) 

(ภาษาศาสตร์)] 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

ศศ.ด. [(ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ) 

(ภาษาศาสตร์)] 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Pragmatics, Cross-cultural Communication, Interlanguage, Translation 

 ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

ระดับ Fellow 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Worathumrong, S. (2021). Investigating Cultural Intelligence of Thai EFL Learners through their 

 Reflections in Cross-Cultural Journals. International Journal of Language Studies 

 (IJLS), 15(4), October 2021, 27-58. 
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Worathumrong, S. (2021). “How the furby coming is…”: Interference of first language and 

 culture in Thai EFL learners’ paragraph writings. English Language Teaching, 14(10), 

 92-104. https://doi.org/10.5539/elt.v14n10p92 

Worathumrong, S. (2020). A Study on Compliments in Thai: A Case of the Blind Auditions  “the 

 Voice Senior Thailand Season 1”. Journal of Pan-Pacific Association of Applied  

 Linguistics, 24(2), 37-68.  

สกุลรัตน์ วรธ ารง., & กมลพรรณ แจ้งอรุณ. (2563). ภาพยนตร์ร่วมสมัยสี่ดรุณีและการรับรู้ความเป็นผู้

 หญิงไทยร่วมสมัย. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน์, 42(2), 18-39. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นราธปิ ธรรมวงศา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Narathip Thumawongsa 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
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                  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02)2601770-7  ต่อ 16216 

Email           narathip@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศศ.บ ภาษาองักฤษธุรกจิ  

(หลักสตูรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2543 

ศศ.ม ภาษาและการสื่อสาร  

(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2548 

ปร.ด ภาษาและการสื่อสาร  

(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 English phonetics, English language teaching and intercultural communication  
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Wang, T. & Thumawongsa, N. (2019). Investigating Undergraduate Students’ Attitudes toward  

 Learning English through Video Clips. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University,  

 6(2), 179-194. 

Inkaew, C. & Thumawongsa, N. (2018). A study of English oral communication strategies used  

 among Thai EFL students of different proficiency levels: A case study of first year 

 English  major students, Srinakharinwirot university. International Journal of Social 

 Sciences, 4(2), 1528-1545. 

Thumawongsa, N. (2018). L1 Transfer on Thai EFL Learners’ Utilization of Prepositions: a  

 Corpus-Based Analysis. Journal of Community Development Research (Humanities and  

 Social Sciences), 11(1), 35-47. 
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 1.2  บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Jaroenworachai, S. & Thumawongsa, N. (2020). The Effects of Edmodo on Thai EFL Upper  

 Secondary Students’ Motivation: A Case Study of Mathayomwatsing School. In 

 Proceedings in the 4th National Conference on UTCC Academic Day. (pp. 2821-

 2836). Bangkok, Thailand  

Sangserm, U. & Thumawongsa, N. (2019). A Study of the Effectiveness of Web-Based Learning 

 on English Vocabulary Acquisition. In Proceedings in the 3rd National Conference  on 

 Education in the Digital Era: Challenges for Humanities and Social Sciences.  

 (pp. 37-53). Bangkok, Thailand. 

Thongpan, W. & Thumawongsa, N. (2019). A study of international English teachers’ 

 perceptions and the current use of intercultural communicative competence  (ICC)  

 in English language teaching (ELT) in Thai vocational students. In Proceedings in the 

 12th International Conferences of Humanities and Social Sciences (HUSOC) 

 (pp. 174-190). Bangkok, Thailand. 

Duangloy, M. & Thumawongsa, N. (2018). The application of the mobile App to improve  

 listening skill. In Proceedings in the 1st International Conference on English 

 Studies. (pp. 1-12). Krabi, Thailand. 

Khammee, K. & Thumawongsa, N. (2018). Enhancing active learning strategies in English 

 language classroom using Kahoot! Game. In Proceedings from HUNIC. (pp. 1381-

 1394). Surin, Thailand. 

Somnanawattana, C. & Thumawongsa, N. (2018). Using social-network to promote the writing  

 skill. In Proceedings from the 2nd National and International Research Conference,  

 (pp. 356-371). Buriram, Thailand.  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

กศ.บ.  ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บางแสน 

2530 

M.Ed Teaching English to Speakers of 

Other Languages (TESOL) 

University of South Australia,  

Australia 

2540 

Ed.D. Curriculum & Instruction 

(Teacher Education-TESOL) 

Illinois State University, USA 2551 

 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การสอนภาษาองักฤษ และการพัฒนาครูประจ าการ    

 ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

ระดับ Senior Fellow       

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Jansem, A. (2021). The Feasibility of Foreign Language Online Instruction During the Covid-19  

       Pandemic: A Qualitative Case Study of Instructors’ and Students’ Reflections.      

       International Education Studies, 14(4), 93-102. DOI:10.5539/ies.v14n4p93 

Jansem, A. (2020).  ‘Professionalism’ in English as a Foreign Language Teachers’ Perspectives:  

        A qualitative study in a Thai context. English Language Teaching, 13(3), 1-7.  

        https://doi.org/10.5539/elt.v13n3p1 
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Jansem, A. (2019).  Teaching Practices and Knowledge Base of English as a Foreign  

       Language Teachers’ Communicative Language Teaching Implementation. International  

       Education Studies, 12(7), 58-66. DOI:10.5539/ies.v12n7p58 

Jansem, A. (2018).  ‘Professionalism’ in Second and Foreign Language Teaching: A qualitative          

       research synthesis.  International Education Studies, 11(1), 141-147.  
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Usaporn Sucaromana 

ต าแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

M.Ed. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2547 

Ph.D. Applied Linguistics Griffith University, Australia 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Linguistics, Applied Linguistics, Psycholinguistics, Psychology, Education,  

Educational Psychology, Organizational Psychology    

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัย 

 1.1  บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

Chen, X., & Sucaromana U. (2021). A Correlational Study of Foreign Language Learning 

 Anxiety and Learning Achievement among EFL Learners: A Case Study in A Chinese 

 Public University Achievement among EFL Learners. The International Academic 

 Conference on Teaching, Learning and E-learning, Vienna 2021 (IAC-TLEl 2021). 

Sucaromana, U. (2019).  Metacognitive Awareness of Reading Strategies among Thai Pre-

 service English Teachers.  Proceedings from the 13th International Conference on 

 Education, Teaching, & Learning, 12-14 July 2019, Zurich, Switzerland. 

Thajakan, N. & Sucaromana, U. (2018). 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. 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สกุญัญา  เรืองจรูญ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Sugunya Ruangjaroon 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535 

M.A. TESOL Portland State University, U.S.A. 2539 

Ph.D. Linguistics University of British Columbia, Canada 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วากยสมัพันธ,์ ระบบหน่วยค า, สทัศาสตร์และสทัวิทยา, การสอนภาษา   

 ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

ระดับ Senior Fellow 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

 Laosrirattanachai, P.; Ruangjaroon, S. (2021). Implementation of a data-driven hospitality lexis 

 learning programme. 3L: Language. Linguistics. Literature: The Southeast Asian Journal of 

 English Language Studies, 27(1), 1-21. 

Ruangjaroon, S. (2020). Variation of Oral and Nasal Stops by English and Japanese  

Learners of Thai. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 13(1), 86-106. 

 Laosrirattanachai, P. & Ruangjaroon, S. (2020). The Word Lists of Hospitality Service Review   

  Construction. Journal of Studies in English Language, 15(1), 107-158. 

Louie, M., & Ruangjaroon, S. (2020). Goal-of-Motion Readings in Thai Directional Serial 

 Verbs. Taiwan Journal of Linguistics, 18(1), 69-113. 

Laosrirattanachai, P. & Ruangjaroon, S. (2018). A Study of the Differences between phuu- 

 and khon- Nominalizations. Proceedings from the KU-KPS National Conference, 

 Thailand: Kasetsart University, Kamphaengsaen, December 6-7.  
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Laosrirattanachai, P. & Ruangjaroon, S. (2018). A Syntactic Analysis of “faʊ” Followed by a  

  Verb in Thai. Proceedings from the KU-KPS National Conference, Thailand: Kasetsart 

 University, Kamphaengsaen, December 6-7. 

 ปรภัทร คงศรี และสกุญัญา เรืองจรูญ. (2561). การวิเคราะห์ทางกลสทัศาสตร์ของเสยีงพยัญชนะต้น 

  เสียงเสยีดแทรก. วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร, 15(3), 51-65. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นันทนา  วงษ์ไทย 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Nuntana Wongthai 

ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ ดร. 
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                     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์    0949265649 

Email      nuntanaw@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2543 

ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 อรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive Semantics) ภาษาศาสตร์สงัคม (Sociolinguistics) ภาษาศาสตร์กบั     

การแปล (Linguistics and Translation) ภาษากบัการสื่อสาร (language and communication) 

 ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับ 

Senior Fellow 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ธนัฎฐากุล พรทพิยพานิช และนันทนา วงษ์ไทย. (2564). กระบวนการทางปริชานในการถ่ายโยง 

 ความหมายของค าเรียกสใีนภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัถึงรัตนโกสนิทร์. วารสารภาษาและ 

 วฒันธรรม, 40(1), 53-77. 

นันทนา วงษ์ไทย. (2564). การสร้างค าและความหมายของค าภาษาองักฤษที่เกี่ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 

       ของเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน์, 43(2), 72-95.  

นันทนา วงษ์ไทย, วรกานต์ จันทราสา, นีรณา หนูเขียว, รพีพรรณ เจริญวัฒนวิญญู และ Yalin Zhang.  

       (2563).  รูปแบบค าเรียกขานและค าอ้างถึงตนเองของผู้ซื้อและผู้ขายเคร่ืองส าอางในสื่อสงัคม.  

       วารสารมนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร์, 37(3), 213-236.  
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สเุมธ โอสถานนท,์ นันทนา วงษ์ไทย. (2562). มโนทศัน์ของบุพบท in ในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย. 

  วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน์, 41(2), 54-66. 

Wongthai, Nuntana. (2019).  Taste terms in the Patani Malay Ethnic Group, Manusya, 22(2),  

  156-175. 

นันทนา วงษ์ไทย. (2561).  มโนทศัน์ “ความเจบ็ป่วย” ที่ใช้เป็นอุปลักษณ์ในภาษาไทย. วารสารภาษา    

        และวฒันธรรม, 37(2), 101-123. 

 

2. บทความทางวิชาการ 

นันทนา วงษ์ไทย. (2561). “ข้อสังเกตเกี่ยวกบัค าแสดงการถามในภาษาไทย.” วารสารอักษรศาสตร์,  

  47(1),  1-38. 

นันทนา วงษ์ไทย. (2561). “คนไทยกบัมโนทศัน์การต่อสู้.” วารสารศิลปะศาสตร มหาวทิยาลยั  

 ธรรมศาสตร,์ 18(2), 193-220. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

นันทนา วงษ์ไทย. (2563). ภาษาและความหมาย (พิมพ์คร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ: เค ซี อนิเตอร์เพรส. 

 จ านวน 218 หน้า 

นันทนา วงษ์ไทย. (2562). อรรถศาสตรป์ริชานเบื้องตน้. กรุงเทพฯ: เวิร์ค ออล พร๊ินท.์  

 จ านวน 253 หน้า 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Kanog-on Rungrojngarmcharoen 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ที่ท างาน     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

                     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์  081-380-0708 

E-mail:      kanogon@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2540 

วท.ม. เทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็และ

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2546 

ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2550 

ปร.ด. ภาวะผู้น าทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การสอนภาษาองักฤษ, การบริหารและการจัดการการศกึษา  

 ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

ระดับ Senior Fellow 
 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Purayidathil, J. & Rungrojngarmcharoen, K. (2018). An Ethical Leadership Model for Enhancing  

 Moral Education in the Diocesan Colleges of Palai, Kerela, India. Scholar: Human  

 Sciences, 10(1): 248-260. 
 

2. บทความวิชาการ 

Lynch, R., Asavisanu, P., Rungrojngarmcharoen, K., & Ye, Y. (2020). Educational Management. 

  Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford: Oxford University Press. DOI:  

 10.1093/acrefore/9780190264093.013.701. 

Rungrojngarmcharoen, K. (2019). Book Review on Comparing Ethnographies: Local Studies of 

  Education across the Americas. Multicultural Education Review. 11(1): 66-67. DOI:  

  10.1080/2005615X.2019.1567096. 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Attasith Boonsawasd 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ ดร. 
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                 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์       08-1566-1704 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2541 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2553 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 

ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 สัทศาสตร์และสัทวิทยา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ,์ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (ภาษาตระกูลไท), การแปล 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ. (2563). การเปรียบเทยีบค าเรียกญาติพื้นฐานของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน.  

 วารสารวจนะ, 8(2), 44-62. 

อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). การแปรของค าเรียกญาติพื้นฐานภาษาไทด าใน 

  ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม. วารสารมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร,์ 35(1), 21-42.   

 

2. หนงัสือ/ต ารา 

อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). มองไทด าผ่านค าเรียกญาติ. กรุงเทพฯ :  

  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. จ านวน 237 หน้า  
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อรัญญา ศรีจงใจ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Aranya Srijongjai 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  

สถานที่ท างานปัจจุบนั   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เบอรโ์ทรศพัท ์ 093-528-4477 

E-mail aranya@g.swu.ac.th 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

อ.บ.  ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

ศศ.ม.  ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 

Ph.D. Rhetoric, Theory and Culture Michigan Technological 

University, USA. 

2562 

 

ความเชี่ยวชาญ 

วาทศาสตร์, การสื่อสาร, การสอนภาษาองักฤษ 

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

ณิชกานต์ ห่อเพชร และอรัญญา ศรีจงใจ. (2563). An Analysis of Multimodal Text Design in Social  

 Media Marketing: A Case Study of Starbucks Posts on Instagram. วารสารวจนะ, 8(1),  

 119-154. 

 

 1.2 บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

อสมา มนตรีเจริญ, และอรัญญา ศรีจงใจ. (2564). การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสอืม้วน The Travel Journal. ใน  

รายงานสืบเนือ่งจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวชิาการระดบัชาติศึกษาศาสตรว์จิยั  

ครัง้ที ่8 และนานาชาติ ครัง้ที ่4 นวศึกษาทีย่ั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความทา้ทาย (หน้า 735-749).  

ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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รัตติยา แอโสะ, และอรัญญา ศรีจงใจ. (2564). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ 

ภาษาองักฤษเรื่อง Passive Voice ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) จากการใช้เกมการ์ด. ใน หนงัสือประมวลบทความ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ครัง้ที ่15 ประจ าปี 2563 เรือ่ง  

การวจิยัและนวตักรรมสู่การพฒันาทีย่ัง่ยืน (หน้า 1333-1343). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

Srijongjai, A. (2019). The internet homogenizing culture on YouTube in the Thai context: A case  

study of the MV of Rak-Tong-Perd (Nan-Ok). In Proceedings of the 12th International  

Conferences of the Humanities and Social Sciences (HUSOC), Global  Society: From  

Locale to Globality for a Sustainable Society (pp. 9-30). Bangkok: The International  

Humanities and Social Sciences (HUSOC). 

 

2. บทความทางวิชาการ 

อรัญญา ศรีจงใจ. (2562). Multimodality and Digital Subjectivity at the Convergence.  

 วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน์, 41(2), 67-77. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ฐิติมา กมลเนตร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Thitima Kamolnate  

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ที่ท างาน     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

                     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์     090-9934339 

Email      thitimakam@yahoo.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณดคีองักฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทยีบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

อ.ด. วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทยีบ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วรรณคดีเปรียบเทยีบ วรรมกรรมตะวันออกร่วมสมัย นักประพันธส์ตรี  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

กติติยา เกดิปล่ัง. ฐิติมา กมลเนตร, พิชญา ติยะรัตนาชัย,  และพัชรี ศรีใส. (2562). การพัฒนาสมรรถนะ 

 บัณฑติสาขาภาษาองักฤษภายใต้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง. วารสารบณัฑิตศึกษา  

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ์, 14(3), 1-11. 

ฐิติมา กมลเนตร และอุมาพร ใยถาวร. (2561). การประกอบสร้างความเป็นจีนในฐานะสนิค้าทางวัฒนธรรมในชุด 

 รวมเร่ืองสั้นขนาดยาวเรื่อง Beautiful Days ของเตง็ เสี่ยวหลาน. วารสาร Veridian e-Journal, Silpakorn  

 University ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และศิลปะ, 11(2), 3309-3324. 

 

2. บทความทางวิชาการ  

พิชญา ติยะรัตนาชัย, สนุิตรา สะทองอ้าย และฐิติมา กมลเนตร. (2563). การรับมือกบัลูกค้ากลุ่มที่ท า 

 การร้องเรียนผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ. วารสารรชัต์ภาคย,์ 14(3), 322-336. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  วิริยา ด่านก าแพงแก้ว 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Wiriya Dankamphaengkaew 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ที่ท างาน     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

                     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์     086-364-0945 

Email      wiriyad@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีองักฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 

M.A. English Studies University of Exeter, UK 2552 

อ.ด. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทยีบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 English and American Literature, Disability Studies Literature 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

วิริยา ด่านก าแพงแก้ว. (2562). การน าเสนอความเป็นอื่นในอตัลักษณ์ของแฝดติดกนัในนวนิยายเร่ือง 

 จันแอนด์  อนิ ของ ดาริน สเตราส.์ วารสารศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2, 29-47. 

 

 1.2  บทความวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Supaporn Yimwilai, Nattha Kaewcha, Wiriya Dankmaphaengkaew. (2021). Effective of Short- 

 Term English Study Abroad on Thai EFL Learners. In the Proceedings of the 4th  

 International Conference on Education 1 June 2021 (pp 35-46), Pattani, Thailand (online).  

Dankamphaengkaew, Wiriya. (2021). Freak Narrative: The Narrative mode of Triumph and 

 Self-Discovery in Ellen Bryson’s The Transformation of Bartholomew Fortuno. In the 

 Proceeding of the 14th Research Administration Network Conference (RANC) 4-6 August 

 2021 (pp. 635-644), Bangkok, Thailand (online). 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม:        ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง:   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

1. ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา และชื่อวิชา    2 รายวิชา 

2. ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา รหัสวิชา และชื่อวิชา   4 รายวิชา 

3. ยกเลิกรายวิชา               11 รายวิชา 

4. เพิ่มรายวิชา        2 รายวิชา 

5. เปลี่ยนหมวด ปรับชื่อ และค าอธบิายรายวิชา     3 รายวิชา 

6. ปรับรหัสวิชา               3 รายวิชา 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

โครงสรา้งหลกัสูตร (ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสตูรโดยแบ่งเป็นหมวดวิชาให้

สอดคล้องกบัที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร) 

  แผน ก แบบ ก 2 

  แผน ข 

หมวดวิชา 

หน่วยกิต 

หลกัสูตรเดิม  

พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรปรบัปรุง  

พ.ศ. 2565 

  หมวดวิชาบังคับ 9 15 

  หมวดวิชาเลือก 21 15 

  หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 6 6 

หน่วยกิตรวม 36 36 

 

 

หมวดวิชา 

หน่วยกิต 

หลกัสูตรเดิม  

พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรปรบัปรุง  

พ.ศ. 2565 

  หมวดวิชาบังคับ 9 15 

  หมวดวิชาเลือก 15 9 

  หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 12 12 

หน่วยกิตรวม 36 36 
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หมวดวิชาบงัคบั 

หมวด

วิชา

บงัคบั 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ 

 อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ    

EN501 Research in English Language 

อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ       

EN501 Research in English Language 

 

อก511 สัมมนาการเขียนขั้นสงู   

EN511 Seminar in Advanced Writing 

อก511 สัมมนาการอ่านและการเขียนขั้นสงู 

EN511 Seminar in Advanced Reading and 

Writing 

 

อก602 การเขียนงานวิจัย      

EN602 Research Writing 

 

อก512 ภาษาศาสตร์และภาษาองักฤษ 

EN512 Linguistics and English Language 

 

 อก513 การสื่อสารภาษาองักฤษข้ามวัฒนธรรมใน

ฐานะภาษาสากล    

EN513 Intercultural Communication in English 

as a Global Language                                                                               

 

 อก603 การศึกษาเฉพาะด้านภาษาองักฤษ                        

EN603 Directed Studies in English Language 

 

หมวดวิชาเลือก 

หมวด

วิชาเลือก 
หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาทางภาษาและวรรณคดี 

รายวิชาทางภาษา 

อก512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล 3(2-2-5) 

EN512 Theory and Practice in Translation 

 

อก521 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้เรียน  

 ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

อก514 ทฤษฎีและการแปลในยุคสื่อสมัยใหม่    

EN514 Theory and Translation Practice in the 

New Media Era 

  

อก515 นานาภาษาองักฤษโลก    

EN515 World Englishes 
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หมวด

วิชาเลือก 
หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN521 Linguistics for EFL Learners 

อก522 ภาษาองักฤษและความคิด   

EN522 English Language and Cognition 

 

อก523 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ

EN523 English Discourse Analysis 

 

อก524 ภาษาองักฤษและสังคม   

EN524 English Language and Society 

 

อก525 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร   

EN525 English Language in 

Communication 

 

อก 603 การศึกษาอสิระ  

EN603 Independent Study 

 

รายวิชาทางวรรณคดี 

อก531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์     

EN531 Literary Theory Criticism 

    

อก532 วรรณกรรม วัฒนธรรม และสื่อ  

EN532 Literature, Culture, and Media 

 

อก533 สัมมนาเร่ืองสั้น    

EN533 Seminar in Short Stories 

 

อก634 สัมมนาวรรณกรรมองักฤษและ

อเมริกนั  

EN634 Seminar in English and  American 

Literature 

 

อก616  สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อ

สมัยใหม่        

EN616 Seminar in English Communication in 

the New Media Era  

  

 

  

 

 

 

 

 

 กลุ่มวิชาวรรณคดีองักฤษ 

อก521 วรรณกรรมโลกที่ประพันธเ์ป็น

ภาษาองักฤษ 

EN521 World Literature in English 

  

อก522 สัมมนาเร่ืองสั้นภาษาองักฤษ  

EN522 Seminar in English Short Stories

    

อก624 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมภาษาองักฤษ 

EN624 Selected Topics in English Literature 
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หมวด

วิชาเลือก 
หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ 

อก635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี  

EN635     Selected Topics in Literature 

 

 

 

 หมวดวิชาการสอนภาษาองักฤษ 

อก541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ    

EN541 Methodology in Teaching English 

as a Foreign Language  

 

อก542 การวัดและประเมินผลการเรียนการ

สอนภาษา      

EN542 assessment and Evaluation in 

Language Teaching 

 

อก543 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย 

EN543 Teaching English to Students of 

Different Age Groups 

    

อก544 สัมมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ 

EN544 Seminar in Innovative English 

Teaching and Learning Materials 

 

อก645 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพส าหรับครู

สอนภาษา    

EN645 Seminar in Professional 

Development for Language Teacher 

กลุ่มวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาสากล 

อก531 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาสากล   

EN531 Methodology in Teaching English as a 

Global Language     

           

อก532  การพัฒนาหลักสตูรการสอน

ภาษาองักฤษ        

EN532 Curriculum Development in English 

language teaching   

 

อก633 นวัตกรรมการสอนภาษาองักฤษ สื่อผสม  

และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาองักฤษ  

EN633 Innovations, Multimedia, and 

Technology in English Language Teaching  

 

 หมวดวิชาภาษาองักฤษธุรกิจเพือ่การสือ่สาร

นานาชาติ 

อก551 ภาษาองักฤษในธุรกิจนานาชาติ   

EN551 English in International Business 

 

ปรับรายวิชาให้อยู่รวมในหมวดภาษาองักฤษเพื่อ

การสื่อสารดังแสดงไว้ข้างต้น 
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หมวด

วิชาเลือก 
หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ 

อก552 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิขั้นสูง 

EN552 Advanced Business Reading and 

Writing 

 

อก553 การสื่อสารทางธุรกจิข้ามวัฒนธรรม  

EN553 Intercultural Business 

Communication 

 

อก654 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

และการโฆษณา  

EN654 Seminar in English in Marketing 

and Advertising 

   

อก655 สัมมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุค

สื่อสมัยใหม่  

EN655 Seminar in English 

Communication in the New Media Era 

 

 หมวดวิชาบงัคบัทัว่ไป 

สพท681 สารนิพนธ ์       

GRI681  Independent Study 

 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท  

GRT691 Master’s Thesis    

หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

สพท681 สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท         

GRI681  Independent Study 

 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 

GRT691 Master’s Thesis    
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การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรใหม่ 

1. ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา และช่ือวิชา   

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ  

EN501 Research in English 

Language 

อภิปรายประเดน็และระเบียบวิธวีิจัยใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการ

สร้างเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล 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. 

 

 

 

 

 

อก501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

EN501 Research in English 

Language 

อภิปรายประเดน็และระเบียบวิธวีิจัยใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง

ประยุกต์หลักการภาษาศาสตร์

คลังข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาษาองักฤษ รวมถึงการสร้าง

เคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการรายงานผล  

A discussion of issues and research 

methodologies in English language 

studies focusing on quantitative and 

qualitative designs as well as 

applications of corpus linguistics in 

analyzing data in English, including 

instrumentation, data collection, data 

analysis, and result reporting. 

เพื่อส่งเสริมให้นิสติได้เรียนรู้

เกี่ยวกบัหัวข้อ 

ที่สนใจจะท าการวิจัยและให้

สอดคล้องกบัหมวดวิชาและ

ชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อก512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล  

EN512 Theory and Practice in 

Translation  

อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎีการแปล 

ปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข 

ฝึกแปลเอกสารหลายประเภท และ

น าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวกบั

การแปล 

A discussion and analysis of 

translation theory, problems in 

translation and solutions, translation 

practice of selected texts from 

various genres, and application to 

อก514 ทฤษฎีและการแปลในยุคสื่อ

สมัยใหม่    

EN514 Theory and Translation 

Practice in the New Media Era 

อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎีการแปล 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปล ปัญหา

ในการแปลและแนวทางแก้ไข ฝึกแปล

เอกสารหลายประเภท และน าไป

ประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวกบัการ

แปล 

A discussion and analysis of 

translation theory, new technology 

used in translation, problems in 

ตามค าแนะน าของผู้ทรงว่า

ควรมีการสอดแทรกเร่ือง

เทคโนโลยีในรายวิชาต่าง ๆ 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

research concerning translation. translation and solutions, translation 

practice of selected texts from 

various genres, and application to 

research concerning translation. 
 

 

2. ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา รหสัวิชา และช่ือวิชา   

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

อก541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศ   

EN541 Methodology in Teaching 

English as a Foreign Language 

ส ารวจแนวโน้มและความเชื่อของ

ระเบียบวิธกีารสอนภาษาองักฤษ และ

ทฤษฎี การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้พูด

ภาษาอื่น โดยเน้นการวิเคราะห์และ

อภิปรายการน ามาปรับใช้กบัห้องเรียน

ภาษาองักฤษ 

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 various contexts 

of English language instruction 

อก531 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษ

ในฐานะภาษาสากล             

EN531 Methodology in Teaching 

English as a Global Language                                                                               

วิเคราะห์ความหลากหลายของระเบียบ

วิธกีารสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาสากล  ทฤษฎีการสอน

ภาษาองักฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น  โดย

เน้นการสงัเคราะห์และอภิปรายเพื่อ

ปรับใช้กบัการออกแบบ  พัฒนา

หลักสตูร  และสอนภาษาองักฤษใน

บริบทที่หลากหลาย  

An analysis of methodology in 

English language teaching as a 

global language and theories of 

English language teaching to 

speakers of other languages, 

focusing on synthesizing and 

discussing for curriculum design and 

development as well as English 

language instruction in various 

contexts. 

เพื่อให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ปัจจุบัน 

อก 542 การวัดและประเมินผลการ

เรียนการสอนภาษา                  

EN 542 Assessment and Evaluation 

in Language Teaching                                            

อก532  การพัฒนาหลักสตูรการสอน

ภาษาองักฤษ 

EN532 Curriculum Development in 

English language teaching  
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

การประยุกต์ทฤษฎีและแนวปฏบิัติ

เกี่ยวกบัแบบทดสอบมาตรฐาน  

เคร่ืองมือวัดผลทกัษะภาษา  การ

ประเมินผลตามสภาพจริง  รวมทั้งฝึก

สร้างเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่มี

ประสทิธภิาพ 

An application of theories and 

practice of standardized language 

tests, assessment instruments for 

different language skill areas, an 

authentic assessment as well as 

practice to construct effective 

assessment tools. 

วิเคราะห์แนวคิดของหลักสตูร 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา

หลักสตูร ปัญหา ข้อโต้แย้งในการ

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการค้นคว้า 

และการออกแบบหน่วยการเรียน โดย

เน้นการน าความรู้ไปใช้ในการออกแบบ

และพัฒนาหลักสตูร  การสอนภาษา  

รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การเรียนภาษาองักฤษในปัจจุบัน 

An analysis of concept of 

curriculum, procedures of 

curriculum development, issues, 

dilemmas in curriculum 

development, the process of 

researching and designing a unit of 

learning focusing on the implications 

for curriculum design and 

development, language teaching, and 

research with the current trends in 

English language learning   

อก544 สัมมนาสื่อนวัตกรรมการเรียน

การสอนภาษาองักฤษ 

EN544 Seminar in Innovative 

English Teaching and Learning 

Materials 

อภิปรายการสร้างและการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษที่ใช้ในแต่ละระดับชั้น

เรียนและสอดคล้องกบัรูปแบบ

หลักสตูรและบริบทของการเรียนการ

สอน 

A discussion of designing and 

developing innovative English 

อก633 นวัตกรรมการสอน

ภาษาองักฤษ สื่อผสม  และเทคโนโลยี

เพื่อการสอนภาษาองักฤษ  

EN633 Innovations, Multimedia, 

and Technology in English 

Language Teaching  

การส ารวจ วิเคราะห์ และอภิปรายการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของ

นวัตกรรมร่วมสมัย เทคโนโลยีชั้นสงู 

และสื่อผสม รวมถึงเคร่ืองมือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นที่

บทบาทและการประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบ  พัฒนาหลักสูตร  

ตามค าแนะน าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

teaching and learning materials used 

in different classroom settings 

relevant to curriculum models and 

teaching and learning contexts. 

 

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

และการวิจัย 

A survey, analysis, and discussion 

of the rapidly changing of 

innovations, advanced technology 

and multimedia including 

information technology emphasizing 

their roles and application in 

curriculum design and development, 

language teaching, and research  

อก655 สัมมนาการสื่อสาร

ภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่  

EN655 English Communication in 

the New Media Era 

การวิเคราะห์และอภิปรายบทบาทของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารโดย

ใช้ภาษาองักฤษ  และการประยุกต์ใช้

เพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกจิ  

An analysis and discussion of the 

roles of modern technology in 

English communication and its 

applications for business use 

 

อก616  สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษ

ในยุคสื่อสมัยใหม่    

EN616 Seminar in English 

Communication in the New Media Era

การอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั 

วิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในบริบทการสื่อสาร

ภาษาองักฤษที่หลาก หลาย และ

ประยุกต์ความรู้จากการอภิปรายและ

การวิเคราะห์ในการวิจัย 

A discussion of concepts and 

theories related to digital-mediated 

communication, an analysis of the 

roles of new media technology in 

various English communication 

contexts, and an application of the 

knowledge acquired from the 

discussion and analysis to research 

conduct.  

ตามค าแนะน าของผู้ทรงว่า

ควรมีการสอดแทรกเร่ือง

เทคโนโลยีในรายวิชาต่าง ๆ 

 

 

 

 

3. ยกเลิกรายวิชา   

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

อก522 ภาษาองักฤษและความคิด   

EN522 English Language and 

Cognition 

 

อก523 การวิเคราะห์ปริเฉท

ภาษาองักฤษ 

EN523 English Discourse Analysis 

 

อก524 ภาษาองักฤษและสังคม  

EN524 English Language and 

Society 

 

อก531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์    

EN531 Literary Theory Criticism 

 

อก532 วรรณกรรม  วัฒนธรรม  และสื่อ   

EN532 Literature, Culture, and 

Media 

 

อก634 สัมมนาวรรณกรรมองักฤษ

และอเมริกนั  

EN634 Seminar in English and  

American Literature 

 

อก543 การสอนภาษาองักฤษแก่

ผู้เรียนต่างวัย   

EN543 Teaching English to 

Students of Different Age Groups 

    

อก645 สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพ

ส าหรับครูสอนภาษา  

EN645 Seminar in Professional 

 ไม่มีนิสติเลือกเรียน 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

Development for Language Teacher 
 

 

อก552 การอ่านและการเขียนทาง

ธุรกจิขั้นสงู   

EN552 Advanced Business Reading 

and Writing 

อก654 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อ

การตลาดและการโฆษณา  

EN654 Seminar in English in 

Marketing and Advertising 

 

อก525  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร                                  

EN525 Language Communication 
 

 

4. เพิม่รายวิชา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

 อก515 นานาภาษาองักฤษโลก  

EN515 World Englishes 

อภิปรายบทบาทของภาษาอังกฤษ การ

เปรียบเทยีบการใช้ภาษาองักฤษในบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

และผลกระทบของนานาภาษาองักฤษโลก

ที่มีต่อวรรณกรรม การสอนภาษาองักฤษ 

และประเดน็อื่น ๆ ในบริบทธุรกจิและ

วิชาชีพ  

A discussion of roles of English, and a 

comparison of various English 

language use in social and cultural 

diversity, including impacts of World 

Englishes on literature, English 

language teaching, and issues in 

business and professional context. 

เพื่อให้สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์และผลลัพธก์าร

เรียนรู้ 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

 อก521 วรรณกรรมโลกที่ประพันธเ์ป็น

ภาษาองักฤษ 

EN521 World Literature in English  

การอภิปรายและศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม

ที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษโดยนักเขียน

จากทั่วโลก  โดยมุ่งเน้นที่ความคิดและ

วิธีการของการประพันธ์งานวรรณกรรม

เหล่านั้น อันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ และคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 

เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกนัทั่วโลก 

A discussion and research in various 

literary texts written in English by 

writers from all over the world 

focusing on ideas and the ways in 

which they reflect culture, identity, 

and aesthetic values to better 

understand different cultures around 

the world. 

เพื่อให้สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์และผลลัพธก์าร

เรียนรู้ 

 

5. เปลีย่นหมวด ปรบัช่ือ และค าอธิบายรายวิชา  

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

อก521 ภาษาศาสตร์ส าหรับ

ผู้เรียนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ  

EN521 Linguistics for EFL 

Learners 

ทบทวนองค์ประกอบพื้นฐานของ

ภาษาองักฤษ และอภิปราเกี่ยวกบั 

ระบบเสยีง ระบบค า ระบประโยค 

ระบบความหมาย ตลอดจนการ

รับรู้ภาษา 

A review of fundamental 

อก512 ภาษาศาสตร์และ

ภาษาองักฤษ 

EN512 Linguistics and English 

Language 

ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยว 

กบัองค์ประกอบพื้นฐาภาษาองักฤษ

ในการอภิปรายระบบเสยีง ระบบค า 

ระบบประโยค ระบบความหมาย 

ตลอดจนทฤษฎีการรับภาษาที่สอง

และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการ

สอนภาษาต่างประเทศ 

เพื่อความสอดคล้องกบัผลลัพธ์

การเรียนรู้ 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

elements of English language 

and discussion of phonology, 

morphology, syntax, semantics 

as well as language acquisition. 

Applications of concepts and 

theories of fundamental elements 

of English language in discussion 

of phonology, morphology, 

syntax, semantics as well as 

second language acquisition 

theories and their applications to 

the teaching and learning of 

foreign languages. 

อก553 การสื่อสารทางธุรกจิข้าม

วัฒนธรรม   

EN 553 Intercultural Business 

Communication 

อภิปรายเกี่ยวกบัอทิธพิลของ

วัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสารด้าน

การเขียนและการพูดในบริบททาง

ธุรกจิในระดับสากล รวมทั้งศึกษา

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ในสถานที่ท างาน 

A Discussion of how culture 

influences communication, both 

written and spoken, in 

international business contexts, 

and the intercultural dynamics 

of diversity in the workplace 

อก513 การสื่อสารภาษาองักฤษข้าม

วัฒนธรรมในฐานะภาษาสากล 

EN513 Intercultural Communication 

in English as a Global Language                                                                               

อภิปรายเกี่ยวกบัทฤษฎีการสื่อสาร

ทางภาษา กรอบแนวความคิดทาง 

การสื่อสารภาษาองักฤษระหว่าง

วัฒนธรรมเพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างทางค่านิยมร่วมกนั สร้าง

การตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ

ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษข้าม

วัฒนธรรมในฐานะภาษานานาชาติ 

และสื่อสารได้เหมาะสมกบับริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม 

A discussion of the language 

communication theories, 

intercultural communication 

frameworks for analyzing 

different cultural values, creating 

an awareness of the importance 

of intercultural communication 

competency in a globalized 

world, and communicating 

appropriately to social and 

เพื่อให้ทนัสมัยและสอดคล้องกับ

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

cultural context.  

อก603 การศึกษาอสิระ  

EN603 Independent Study 

การค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตแต่ละคน

สนใจเป็นพิเศษที่เกี่ยวกบั

ภาษาองักฤษ วรรณคดีที่เป็น

ภาษาองักฤษ และการสอน

ภาษาองักฤษ และน าเสนอใน

รูปแบบบทความวิจัย 

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. 

อก603 การศึกษาเฉพาะด้าน

ภาษาองักฤษ   

EN603 Directed Studies in 

English Language   

การค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตแต่ละคน

สนใจเป็นพิเศษที่เกี่ยวกบัการ

สื่อสารภาษาองักฤษ หรือวรรณคดี

ภาษาองักฤษ หรือการสอน

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล  

และน าเสนอในรูปแบบการเขียน

เค้าโครงวิจัย 

Research on a topic of special 

interest to the individual student 

related to English 

communication, literature written 

in English, teaching as a global 

language, and present it in the 

form of research proposal. 

 

เพื่อส่งเสริมให้นิสติได้เรียนรู้

เกี่ยวกบัหัวข้อที่สนใจจะท าการ

วิจัยและให้สอดคล้องกบัหมวด

วิชาและชุดวิชา 

 

6. ปรบัรหสัวิชา           

           หลกัสูตรเดิม              หลกัสูตรใหม่                  เหตุผล 

อก533 สัมมนาเร่ืองสั้น  

EN533 Seminar in Short 

Stories 

วิเคราะห์แนวความคิด  การใช้

ภาษา และแนวการเขียนของ

นักเขียนในเร่ืองสั้นดีเด่น  

ตลอดจนการเสนอรูปแบบของ

ปัญหาแตกต่างไปจากงานเขียน  

ประเภทอื่น 

อก522 สมัมนาเร่ืองสั้นภาษาองักฤษ 

EN522 Seminar in English Short 

Stories 

การวิเคราะห์แนวความคิด การใช้ภาษา 

และแนวการประพันธข์องนักเขียนใน

เร่ืองสั้นดีเด่นที่ประพันธเ์ป็น

ภาษาองักฤษ  ตลอด จนการเสนอ

รูปแบบปัญหาที่แตก ต่างไปจากงาน

เขียนประเภทอื่น 

เพื่อให้สอดคล้องกบัชุดวิชา 
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           หลกัสูตรเดิม              หลกัสูตรใหม่                  เหตุผล 

An analysis of themes, language 

use, and writing styles of major 

short stories   including the 

representation of problems 

different from other genres.  

An analysis of themes, language use, 

and writing styles of major short 

stories written in English including the 

representation of problems different 

from other genres. 

อก635 หัวข้อคัดสรรทาง

วรรณคดี  

EN635 Selected Topics in 

Literature 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่

สนใจในวรรณกรรมที่ประพันธ์

เป็นภาษาองักฤษและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

A presentation and discussion 

of selected topics in literature 

written in English and related 

research. 

อก624 หัวข้อคัดสรรใน

วรรณกรรมภาษาองักฤษ  

EN624 Selected Topics in 

English Literature 

การอภิปราย วิจารณ์และวิพากษ์

หัวข้อที่เลือกสรรในวรรณกรรมที่

ประพันธเ์ป็นภาษาองักฤษ ซึ่ง

น าเสนอแง่มุมที่หลากหลาย ในเชิง

นักเขียน ประเภทวรรณกรรม 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม

หรือวัฒนธรรม และน าเสนอความรู้

ที่ได้ในรูปแบบบทความวิจัย 

An in-dept discussion and 

criticism of selected topics in 

literature written in English 

offering various views of 

particular author, genre and 

social or cultural change, and a 

presentation of acquired 

knowledge in the form of a 

research paper. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัชุดวิชา 

 


