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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะมนุษยศาสตร์  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร 254800911084 

 ช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย: หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษ: Master of Arts Program in English 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย:  ช่ือเตม็  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาองักฤษ) 

   ช่ือย่อ  ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) 

 ภาษาองักฤษ:  ช่ือเตม็ Master of Arts (English) 

   ช่ือย่อ  M.A. (English) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา    - 

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

      5.1  รูปแบบ  

   หลักสตูรระดับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑติ 1 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 

   หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข 

            หลักสตูรระดับปริญญาเอก 3 ปี  แบบ 1       

            หลักสตูรระดับปริญญาเอก 3 ปี  แบบ 2         

   หลักสตูรระดับปริญญาเอก 4 ปี  แบบ 1   

   หลักสตูรระดับปริญญาเอก 4 ปี  แบบ 2             
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      5.2  ภาษาทีใ่ช ้  ภาษาองักฤษ  เอกสารและต าราเป็นภาษาองักฤษ 

      5.3  การรบัเขา้ศึกษา   รับนักศึกษาไทยและชาวต่างชาติ 

       5.4   ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น   เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน

โดยตรง 

      5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสตูรปรับปรุง จากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย  

 เม่ือวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการ ในการประชุมในการประชุมคร้ังที่ 8/2559  

เม่ือวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมในการประชุมคร้ังที่ 

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

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

หลักสตูรน้ีออกแบบไว้เพ่ือให้บัณฑติสามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้

หลากหลาย เช่น   

8.1 นักวิจัยด้านภาษาองักฤษ/ด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
8.2 พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

8.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถาบันที่เปิดสอนและฝึกอบรมด้าน

ภาษาองักฤษ 

8.4 อาจารย์สอนภาษาองักฤษในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ 

8.5 นักแปล/ล่าม   
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be 

English”  “ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” ความหมายที่หยิบยกมากล่าวถึง

เป็นการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารระหว่างกนัในการท างานร่วมกนัของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตลอดจน

องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ความหมายของบทบัญญัติที่ให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาของอาเซียนส าหรับการท างานร่วมกนันั้นมี

ความหมายกว้างไกลไปถึงทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย  กล่าวคือประชาชนพลเมืองใน 10 

ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาองักฤษกนัมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถิ่น

ของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐเทา่น้ันที่จะต้องติดต่อสื่อสารกนั  และ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือไม่เฉพาะนักธุรกจิและผู้ที่มาติดต่อการค้าระหว่างประเทศเท่าน้ันที่จะต้องใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารและการติดต่อธุรกจิระหว่างกัน   แต่ทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็น

พลเมืองของอาเซียนและต้องไปมาหาสู่ เดินทางทอ่งเที่ยว ท าความรู้จักคุ้นเคยต่อกนั เรียนรู้ ซ่ึงกนัและ

กนั และที่ส าคัญกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะต้องเดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือหางานท าและแสวงหาโอกาสที่

ดีกว่าให้กบัชีวิต ดังน้ันภาษาองักฤษจึงเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญอนัดับหน่ึงส าหรับพลเมืองอาเซียน ใน

การสื่อสารสร้างสัมพันธส์ู่โลกกว้างของภมูิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พรมแดน 

ล าดบั

ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่จบการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ์    

ยิ้มวิลัย 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 

กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 

M.A. (English), 2543 

Ph.D (English), 2545 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Delaware, USA 

University of Delaware, USA 

 

 

2 ผศ. ดร. สายวรณุ   

จ าปาวัลย ์

ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2525 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

Ed.D (Curriculum and INS), 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

llinois State University,USA 

 

 

3 ดร. นราธปิ ธรรมวงศา B.A. (Business English), 2543 

M.A. (Language and 

Communication), 2548 

Ph.D. (Language and  

         Communication), 2558 

 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
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โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภมูิศาสตร์และวัฒนธรรม   ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาว

อาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หน่ึงอนัเป็นภาษาประจ าชาติของแต่ละคน d 

นอกจากน้ีโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิ “Thailand 4.0” ของรัฐบาลปัจจุบัน โดยมี

เป้าหมายที่เปล่ียนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม 

“ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกจิ จากกลไกต่างๆ เน้นไป

ทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้   และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   ท าให้มีความ

จ าเป็นในการใช้ภาษาองักฤษมากขึ้นเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรใฝ่รู้และ

สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเองอย่างย่ังยืน  วิทยาการ  และสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ส่วน

ใหญ่เป็นภาษาองักฤษ  ดังน้ันการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษย่อมส่งผลให้

บุคลากรของชาติมีคุณภาพและมาตรฐานสงูขึ้น 

 11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 โลกปัจจุบันอยู่ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประชากรหลายพันล้านคนอาศัยอยู่ในหลายร้อย

ประเทศ จึงมีความหลากหลาย (พหุ)ทางเช้ือชาติ  และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนโลกน้ีมี ทั้งความแตกต่างและคล้ายคลึงกนั เช่น ประเทศอนิเดีย ประเทศจีน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  ประเทศต่างๆ ที่มีประชากรจ านวนมากน้ี มีประชากรที่มีเช้ือชาติ 
ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกนัอย่างมาก  สาหรับในประเทศไทยน้ัน เรามีวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก

ของประเทศ  แต่ในวัฒนธรรมไทยน้ันกอ็ยู่บนความหลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม  

ประกอบด้วยกลุ่มคนไทยหลายเช้ือสาย เช่น  ไทย  จีน  ญวณ  ลาว  เขมร  ไทยพวน  มลายู ฯลฯ  

ความหลากหลายในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสสงัคมเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัสงัคมไทยมากข้ึน 

ไม่ใช่เพียงแค่ด้านเศรษฐกจิการค้าเทา่นั้น แต่ด้านสงัคมและวัฒนธรรมด้วย  เพราะจะมีคนเข้ามาใน

ประเทศไทยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพ่ิมขี้น ปัจจุบันภาษาองักฤษคือภาษานานาชาติ  ที่

ประชากรส่วนใหญ่ของโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก  ภาษาองักฤษจึงมีบทบาทส าคัญที่

ประชากรของสงัคมโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกบัชนชาติอื่นที่แตกต่างกนัทั้งเช้ือชาติ  

ภาษา  และวัฒนธรรม เพ่ือท าให้เกดิความเข้าใจอนัดีต่อกัน ส าหรับประชากรไทย  นอกจาก

ภาษาองักฤษจะเป็นสื่อกลางเพ่ือความเข้าใจอนัดีระหว่างชนชาติแล้ว  การใช้ภาษาอังกฤษจะท าให้เกดิ

การเรียนรู้และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกนัและกนักบัประชากรโลก  อนัจะส่งผลให้สามารถน า

ข้อดีด้านต่างๆที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากบัสังคมและวัฒนธรรมไทยอีกด้วย  ด้วยเหตุน้ีผลิตบุคลากรที่

มีความรู้ความเช่ียวชาญภาษาองักฤษจึงมีความส าคัญ 
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1   การพฒันาหลกัสูตร 

จากสภาวการณ์ภายนอกที่กล่าวมาในข้อ 11  หลักสตูรต้องมีการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา   โดยต้องสร้างหลักสตูรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและนานาชาติ  

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในภาษาองักฤษ  และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการก้าวสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน  นอกจากน้ีต้องเตรียมผู้เรียนให้มีการคิด 

วิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคม เป็น

บุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  และพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนผ่านประสบการณ์ ฝึกความเป็นผู้น า 

เพ่ือให้มีโอกาสน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏบัิติงานจริงในงานอาชีพและในชีวิตประจ าวัน  

และเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ และสามารถอยู่ร่วมกบั

ผู้อื่นในสงัคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเป็นสุข   

12.2   ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกจิต่อสงัคมในการจัดการศึกษาและให้บริการ

ทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกบัสงัคมในการสบืสานและสร้างเสริมภมูิปัญญาให้เหมาะสมกบั

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทาง

วิชาการ   และหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชา

ภาษาองักฤษเป็นหลักสตูรที่มีพันธกจิสอดคล้องกบัของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กล่าวคือเป็น

หลักสตูรที่ผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถทางภาษา วรรณคดี  การสอนภาษาองักฤษ  และ

องักฤษธุรกจิ ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม  อกีทั้งยังผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

ได้   ให้บริการวิชาการโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคมหรือชุมชน  และส่งเสริมให้นิสติ

อนุรักษ์  พัฒนา  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย 

 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

           ไม่มี 

       13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหภ้าควิชา/หลกัสูตรอื่นตอ้งมาเรียน   

           ไม่มี 

       13.3  การบริหารจดัการ 

          ไม่มี 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1  ปรชัญา 

 เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ ผลิตผลงานวิจัย  รับใช้สงัคม 

1.2  ความส าคญั 

           ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  จึงจ าเป็นต้องมีภาษาที่ใช้เพ่ือการสื่อสารในบริบท

แห่งสหวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคัญ   เพราะประชากรส่วนใหญ่ของโลกใช้ในการ

สื่อสารและติดต่อธุรกจิระหว่างกนั  ภาษาองักฤษยังเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการแสวงหาโอกาส  และ

สร้างความสมัพันธ์สู่โลกกว้างของภมูิภาคอาเซียน  อกีทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆอกี

ด้วย  พ้ืนฐานความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวกบัภาษาองักฤษจึงมีความส าคัญย่ิงในโลก

ปัจจุบัน  ดังน้ันการผลิตมหาบัณฑติที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ  จึงมีความจ าเป็น

อย่างย่ิงในการเสริมสร้างและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน   

1.3 วตัถุประสงค ์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถในการ 

1.3.1 ใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

1.3.2 ท าวิจัยโดยสามารถประยุกต์จากความรู้ภาษาองักฤษในสาขาวิชา 

1.3.3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้น้ันในการพัฒนาตนเองและสงัคม

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3.4 น าความรู้ภาษาองักฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สงูข้ึนได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี

รายละเอยีดของแผนการพัฒนา  ยุทธศาสตร์  และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนินการ

แล้วเสรจ็ภายใน  5  ปี  นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสตูร  ดังน้ี 
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แผนการพฒันา /  

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสตูรตาม

ความเปล่ียนแปลงของ

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 านวนคร้ังในการส ารวจมีไม่น้อยกว่า  

2  คร้ัง  ภายในรอบ  5  ปี 

2.  รายงานการส ารวจแสดงข้อมูลอย่าง 

น้อย  3  ประเดน็  คือ 

-    แนวโน้มของสังคมและธุรกจิ 

-    คุณสมบัติของบุคลากรที่เป็นที่

ต้องการ 

-    ความรู้และทกัษะด้านภาษาองักฤษ

ที่จ าเป็นต่อการท างาน 

2. ปรับปรุงปัจจัย

สนับสนุนการเรียนการ

สอน 

1. ส ารวจความต้องการของ

นิสติและผู้สอน  และ

ประเมินผลการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ

ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ

เรียนการสอนให้มีความ

ทนัสมัยและมีประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอน 

1. จ านวนคร้ังในการส ารวจมีไม่น้อยกว่า  

1 คร้ัง/ปี 

2. รายงานการส ารวจแสดงข้อมูลอย่าง

น้อย  3  ประเดน็  คือ 

-  รูปแบบและลักษณะของปัจจัย

สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ 

-  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

ในการจัดการและการใช้ปัจจัยสนับสนุน

อย่างมีประสิทธภิาพ 

-  ความเป็นไปได้ในการพัฒนาปรับปรุง

ปัจจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

2. จ านวนอุปกรณ์ / กจิกรรม / 

โครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนมี

ไม่น้อยกว่า  2 รายการ/ปี 

3. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

บุคลากร  มีบุคลากรไปอบรมระยะสั้นไม่

น้อยกว่า 2 คน/ปี 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1.ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น    

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 

2. การด าเนินการของหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

       2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ที่กระทรวง 

ศึกษาธกิารได้ให้ค ารับรอง  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

          ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

  2.3  ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้  

   2.3.1 นิสติมีพ้ืนฐานความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษในระดับที่แตกต่างกนั 

    2.3.2 นิสิตขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน่ืองจากมีทัศนคติต่อการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษาที่คลาดเคล่ือน ไม่ได้ตระหนักว่าการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการเรียนที่ต้อง

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหลากหลายเพ่ิมเติมจากการเรียนในช้ันเรียนตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง  

          2.4  กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 

  2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม  เพ่ือปรับพ้ืนฐานทกัษะภาษาอังกฤษ  และอบรม

ทกัษะการใช้ห้องสมุดและการสบืค้นข้อมูล 

  2.4.2 เปิดสอนวิชาทกัษะทางภาษาในภาคการศึกษาแรกของการเรียน 

2.4.3 ก าหนดให้นิสติต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือประกอบการ

เรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
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2.4.4 จัดหลักสตูรเสริมด้านการสบืค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น

การใช้ภาษาองักฤษ และจัดตารางให้นิสติได้ใช้จริงอย่างต่อเน่ือง 

          2.5  แผนการรบันิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

 

 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

     2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 2560  2561  2562  2563  2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  

1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนกัศึกษา 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 
ในเวลาราชการ 15 15 15 15 15 

นอกเวลาราชการ 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 
ในเวลาราชการ - 15 15 15 15 

นอกเวลาราชการ - 15 15 15 15 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 30 30 30 30 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หน้า 10 

 

          2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสตูร ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน    

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

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  300,000  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์      13,000  

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร(เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กจิกรรมนิสติ)            360,000  

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ   260,000  

  ทุนเรียนดสี าหรับนิสติรุ่นนั้น    170,000  

  → ค่าใช้จ่ายรวม 1,823,000  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 30 คน)     60,766   60,766 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 37,500  98,266 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) ร้อยละ 10 15,000  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 7, 500  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 15,000  

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์ 10,000  108,266 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ/์สารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,000  

     

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 22,500 130,766 

     

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

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 6,000  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x จ านวนปี) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x จ านวนปี) 11,808   

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร    150,000 

 
 2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

     อื่นๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1  หลกัสูตร 

                 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่าง ๆ          

และมีจ านวนหน่วยกติ ดังน้ี 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

                จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ   

3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

 แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาบังคับ 9 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 

ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท   12 

รวมไม่นอ้ยกว่า 36 
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  แผน ข 

หมวดวิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาบังคับ 9 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 21 

สารนพินธ ์ 6 

รวมไม่นอ้ยกว่า 36 

 

3.1.3  รายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั   ก าหนดให้เรียน  9 หน่วยกติ  ดังน้ี 

               อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

               EN 501  Research in English Language         

               อก 511  สัมมนาการเขียนขั้นสงู          3(2-2-5) 

                EN 511  Seminar in Advanced Writing 

  อก 602  การเขียนงานวิจัย     3(2-2-5) 

  EN 602 Research Writing 

หมวดวิชาเลือก    

แผน ก  15 หน่วยกติ/ แผน ข 21 หน่วยกติ โดยเลือกรายวิชาที่เป็นสมัมนาอย่างน้อยหน่ึง

ในสามของรายวิชาเลือกทั้งหมด 

หมวดวิชาทางภาษาและวรรณคดี 

รายวิชาทางภาษา 

  อก 512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล    3(2-2-5) 

  EN 512 Theory and Practice in Translation 

 อก 521 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษา  3(2-2-5) 

   ต่างประเทศ 

    EN 521 Linguistics for EFL Learners    

อก 522 ภาษาองักฤษและความคิด    3(2-2-5) 

  EN 522 English Language and Cognition 

 อก 523 การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

  EN 523 English Discourse Analysis  

  อก 524 ภาษาองักฤษและสังคม     3(2-2-5) 

  EN 524 English Language and Society 

 อก 525 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 

  EN 525 English Language in Communication  

  อก 603  การศึกษาอสิระ     3(1-4-4) 

  EN 603 Independent Study 
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   รายวิชาทางวรรณคดี  

อก 531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์    3(2-2-5) 

EN 531 Literary Theory Criticism 

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

  EN 532 Literature, Culture, and Media 

  อก 533 สมัมนาเร่ืองสั้น      3(2-2-5) 

  EN 533 Seminar in Short Stories 

  อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั   3(2-2-5) 

EN 634 Seminar in English and American Literature 

อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี    3(2-2-5) 

  EN 635 Selected Topics in Literature 

 หมวดวิชาการสอนภาษาองักฤษ 

 อก 541 ระเบียบวิธีสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

                    EN 541 Methodology in Teaching English as a Foreign Language        

                     อก 542 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา  3(2-2-5) 

                     EN 542 Asessment and Evaluation in Language Teaching     

อก 543 การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย    3(2-2-5)                                                  

EN 543 Teaching English to Students of Different Age Groups 

อก 544 สมัมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ         3(2-2-5)                                                 

EN 544 Seminar in Innovative English Teaching and Learning Materials  

                    อก 645 สมัมนาการพัฒนาวิชาชีพส าหรับครูสอนภาษา     3(2-2-5)                                                                                 

           EN 645 Seminar in Professional Development for Language Teacher                                                                                      

หมวดวิชาภาษาองักฤษธุรกิจเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 

  อก 551 ภาษาองักฤษในธุรกจินานาชาต ิ               3(2-2-5) 

  EN 551 English in International Business   

  อก 552 การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิขั้นสงู   3(2-2-5) 

  EN 552 Advanced Business Reading and Writing  

  อก 553 การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

  EN 553 Intercultural Business Communication  

  อก 654 สัมมนาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการโฆษณา  3(2-2-5) 

  EN 654 Seminar in English in Marketing and Advertising 

  อก 655 สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่  3(2-2-5) 

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

สพท 681 สารนิพนธ ์                6 หน่วยกิต  (แผน ข) 

GRI 681  Master’s Project 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท      12 หน่วยกติ (แผน ก) 

GRT 691  Master’s Thesis 

 

ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสตูร 

    1) รหัสตัวอกัษร   

อก (EN) หมายถึง ภาษาองักฤษ 

     2) รหัสตัวเลข   

- เลขตัวแรก   หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 

- เลขตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้  

0        การวิจัย 

1    ทกัษะภาษาองักฤษ 

2    ภาษาศาสตร์ 

3    วรรณคดี 

4    การสอนภาษาองักฤษ 

5    ภาษาองักฤษธุรกจิ 

8    สารนิพนธ ์

9    ปริญญานิพนธ ์

- เลขตัวท้าย   หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

       3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

- เลขรหัสนอกวงเลบ็   หมายถึง จ านวนหน่วยกติ 

- เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1   หมายถึง จ านวนช่ังโมงบรรยายหรืออภิปรายต่อสปัดาห์ 

- เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ปฏบัิติการหรือฝึกปฏบัิติต่อ 

สปัดาห์ 

   - เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองต่อสปัดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา          

แผน ก แบบ ก 2  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก 511       สมัมนาการเขียนขั้นสงู 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (1) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (2) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก 501       การวิจัยทางภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (3) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (4) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก 602 การเขียนงานวิจัย 3(2-2-5) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก xxx วิชาเลือก (5) 3(2-2-5) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 

 รวม 9 
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แผน ข 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก 511       สมัมนาการเขียนขั้นสงู 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (1) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (2) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก 501       การวิจัยทางภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (3) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (4) 3(2-2-5) 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก 602 การเขียนงานวิจัย 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (5) 3(2-2-5) 

สพท 681      สารนิพนธ ์   3 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อก xxx วิชาเลือก (6) 3(2-2-5) 

อก xxx วิชาเลือก (7) 3(2-2-5) 

สพท 681      สารนิพนธ ์   3 

 รวม 9 
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3.1.5    ค าอธิบายรายวิชา 

อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ                                       3(2-2-5) 

EN 501  Research in English Language  

อภิปรายประเดน็และระเบียบวิธวิีจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการ

สร้างเคร่ืองมือ การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล 

A discussion of issues and research methodologies in English language 

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

collection, data analysis, and result reporting. 

 

อก 511  สัมมนาการเขียนขั้นสงู                                  3(2-2-5) 

EN 511  Seminar in Advanced Writing 

วิเคราะห์วิธกีารเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฝึกเขียนแสดงความคิดเหน็

และเขียนเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาวิธกีารอ้างองิเอกสารแบบสากลในการเขียนบทความและ

งานวิจัย 

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

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

 

อก 602 การเขียนงานวิจัย                                                        3(2-2-5) 

EN 602 Research Writing 

อภิปรายกระบวนการเขียนงานวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย  และฝึกเขียน

เค้าโครงงานวิจัย 

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

writing a proposal.  

 

อก 512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล                                              3(2-2-5) 

EN 512 Theory and Practice in Translation 

อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎีการแปล  ปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข  

ฝึกแปลเอกสารหลายประเภท และน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวกบัการแปล  

A discussion and analysis of translation theory, problems in translation 

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

research concerning translation.   

 

อก 521  ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

EN 521  Linguistics for EFL Learners    
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ทบทวนองค์ประกอบพ้ืนฐานของภาษาองักฤษ  และอภิปรายเกี่ยวกบั ระบบ

เสยีง  ระบบค า  ระบบประโยค  ระบบความหมาย ตลอดจนการรับรู้ภาษา 

     A review of fundamental elements of English language and discussion of 

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

 

อก 522  ภาษาองักฤษและความคิด      3(2-2-5) 

EN 522  English Language and Cognition 

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาและกระบวนการคิด ที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนาการและหน้าที่

ของภาษา กระบวนการรับรู้ภาษา  รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ภาษา 

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

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

influencing language choices. 

 

อก 523  การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ    3(2-2-5) 

EN 523  English Discourse Analysis 

วิเคราะห์ความต่อเน่ืองและการเช่ือมโยงความในปริเฉท  รวมถึงศึกษาปฎิ

สมัพันธร์ะหว่างผู้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่แตกต่างกนั 

An analysis of English language used in oral and written communication 

as well as interactions among interlocutors in different contexts. 

 

อก 524 ภาษาองักฤษและสังคม     3(2-2-5)  

EN 524 English Language and Society 

อภิปรายหลักการส าคัญในภาษาศาสตร์สังคม  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัความ

หลากหลายของภาษา  การเปล่ียนแปลงและความหลายหลายของภาษา  และความสัมพันธร์ะหว่าง

ภาษาองักฤษและสงัคม  รวมทั้งปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาองักฤษ 

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

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

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

 

อก 525  การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร                                 3(2-2-5) 

EN 525  Language Communication 

วิพากษ์ทฤษฎีวัจนปฏบัิติศาสตร์  กฎเกณฑส์ าคัญที่ก  าหนดแนวทางการ

เลือกใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร   การตีความและการวิเคราะห์ปริเฉทในหลายรูปแบบ 

Criticisms of theories of pragmatics, linguistic rules influencing language 

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

EN 603 Independent Study 

การค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ  ที่เกี่ยวกบัภาษาองักฤษ  

วรรณคดีที่เป็นภาษาองักฤษ และการสอนภาษาองักฤษ  และน าเสนอในรูปแบบบทความวิจัย 

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

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

research paper.  

 

อก 531  ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์       3(2-2-5) 

EN 531 Literary Theory Criticism 

อภิปรายทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ตามแนวคิดต่างๆ และน าทฤษฏมีา

ประยุกต์ใช้ในการวิจารณ์วรรณกรรม 

A discussion of literary works and literary theories and apply those 

literary theories to the literary works. 

 

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

EN 532 Literature, Culture, and Media 

วิเคราะห์วรรณกรรมและวรรณกรรมที่เกี่ยวกบัวัฒนธรรมที่เลือกมาจาก

วรรณกรรมที่น าเสนอในรูปแบบด้ังเดิมจนถึงที่น าเสนอด้วยสื่อสมัยปัจจุบันจากมุมมองที่หลายหลาย  

รวมถึงอภิปรายวิธกีารที่เทคโนโลยีสมัยใหม่มีผลกระทบต่อวิธกีารอ่าน  การศึกษาค้นคว้า  และการ

เข้าใจวรรณกรรม 

An analysis of literary and cultural texts selected from traditional 

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

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

 

อก 533  สัมมนาเร่ืองสั้น        3(2-2-5) 

EN 533  Seminar in Short Stories 

วิเคราะห์แนวความคิด  การใช้ภาษา  และแนวการเขียนของนักเขียนในเร่ือง

สั้นดีเด่น  ตลอดจนการเสนอรูปแบบของปัญหาที่แตกต่างไปจากงานเขียนประเภทอื่น 

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

stories   including the representation of problems different from other genres. 

 

อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั                              3(2-2-5) 

EN 634 Seminar in English and American Literature 

อภิปรายบทประพันธภ์าษาองักฤษของกวีชาวองักฤษและอเมริกนัในยุคต่างๆ  

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

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

 

อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี                                              3(2-2-5) 

EN 635 Selected Topics in Literature 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่เลือกในวรรณกรรมที่ประพันธเ์ป็น

ภาษาองักฤษและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

A presentation and discussion of selected topics in literature written in 

English and related research. 

 

อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ            3(2-2-5) 

EN 541 Methodology in Teaching English as a Foreign Language                                                                               

ส ารวจแนวโน้มและความเช่ือของระเบียบวิธกีารสอนภาษาองักฤษ  และทฤษฎี

การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น  โดยเน้นการวิเคราะห์และอภิปรายการน ามาปรับใช้กบั

ห้องเรียนภาษาองักฤษ 

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

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

discussion for implementation in English classroom   

 

อก 542  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา                 3(2-2-5)  

EN 542 Assessment and Evaluation in Language Teaching                                            

การประยุกต์ทฤษฎีและแนวปฏบัิติเกี่ยวกบัแบบทดสอบมาตรฐาน  เคร่ืองมือ

วัดผลทกัษะภาษา  การประเมินผลตามสภาพจริง  รวมทั้งฝึกสร้างเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่มี

ประสทิธภิาพ 

An application of theories and practice of standardized language tests, 

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

practice to construct effective assessment tools.  

 

อก 543  การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย                               3(2-2-5) 

EN 543 Teaching English to Students of Different Age Groups 

วิเคราะห์และอภิปรายแนวการสอนภาษาที่สอง  รวมทั้งทฤษฎีและการปฏบัิติที่

สอดคล้องกบัวัยของผู้เรียน  

An analysis and discussion of approaches to second language teaching as 

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

EN 544  Seminar in Innovative English Teaching and Learning Materials  

อภิปรายการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   

ที่ใช้ในแต่ละระดับช้ันเรียนและสอดคล้องกบัรูปแบบหลักสตูรและบริบทของการเรียนการสอน 

A discussion of designing and developing innovative English teaching and 

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

teaching and learning contexts. 

 

 อก 645 สมัมนาการพัฒนาวิชาชีพส าหรับครูสอนภาษา                      3(2-2-5) 

 EN 645 Seminar in Professional Development  for Language Teacher                                                                             

อภิปรายลักษณะของครูมืออาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ วิธสีังเกตการณ์สอน และ

การรายงานภาคสนาม วิจัยเชิงปฏบัิติการ การสะท้อนคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้น า การสร้าง

เครือข่ายและองค์กรทางวิชาชีพ  

A discussion of professionalism, professional development, classroom 

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

and networking of professional organizations. 

                                                                

อก 551 ภาษาอังกฤษในธุรกจินานาชาติ                                        3(2-2-5) 

EN 551 English in International Business     

วิเคราะห์รูปแบบการพูดและการเขียนภาษาองักฤษ ที่ใช้ในธุรกรรมที่

หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกองค์กรธุรกจิระดับนานาชาติ   

An analysis of spoken and written English language forms drawn from 

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

international business organization  

 

อก 552  การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิขั้นสงู                                3(2-2-5)  

EN 552  Advanced Business Reading and Writing  

การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณป์ระเดน็ทางธุรกจิในปัจจุบัน  ส ารวจรูปแบบการ

เขียนทางธุรกจิ และฝึกเขียนเชิงธุรกจิขั้นสงู  

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

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

EN 553 Intercultural Business Communication   

อภิปรายเกี่ยวกบัอทิธพิลของวัฒนธรรมที่มีต่อการสื่อสารด้านการเขียนและ

การพูดในบริบททางธุรกจิในระดับสากล รวมทั้งศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานที่

ท  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 

 

อก 654 สมัมนาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการโฆษณา                   3(2-2-5) 

EN 654 Seminar in English in Marketing and Advertising 

อภิปรายและวิเคราะห์รูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการตลาดและโฆษณาในเชิง

พาณิชย์และอื่นๆ  การอภิปราย เกี่ยวกบัการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ  

A discussion and analysis of various English language styles used for 

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

print and non-print media 

 

         อก 655 สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่      3(2-2-5) 

       EN 655 English Communication in the New Media Era 

การวิเคราะห์และอภิปรายบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารโดยใช้

ภาษาอังกฤษ  และการประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ทางธุรกจิ  

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

communication and its applications for business use 

 

สพท 681  สารนิพนธ ์      (6 หน่วยกติ) 

GRI 681  Master’s Project 

 

ปพท 691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท    (12 หน่วยกติ) 

GRT 691  Master’s Thesis 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

 รายช่ือ  ต าแหน่งทางวิชาการ  เลขประจ าตัวประชาชน  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร  และอาจารย์พิเศษแสดงในหัวข้อย่อย  ส าหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่

เกี่ยวข้อง  กบัรายละเอียดวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเรจ็การศึกษาทุกระดับปริญญา  แสดงดัง

ภาคผนวก ก 

 3.2.1  อาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั

ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่จบการศึกษา เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ์    

ยิ้มวิลัย 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 

กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 

M.A. (English), 2543 

Ph.D (English), 2545 

 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Delaware, USA 

University of Delaware, USA 

 

2 ผศ. ดร. สายวรณุ   

จ าปาวัลย ์

ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2525 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

Ed.D (Curriculum and INS), 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Illinois State University, USA 

 

 

3 ดร. นราธปิ ธรรมวงศา B.A. (Business English), 2543 

M.A. (Language and 

Communication), 2548 

Ph.D. (Language and  

         Communication), 2558 

 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
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  3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ล าดบั

ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่จบการศึกษา เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ์    

ยิ้มวิลัย 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2528 

กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2542 

M.A. (English), 2543 

Ph.D (English), 2545 

 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Delaware, USA 

University of Delaware, USA 

 

 

2 ผศ. ดร. สายวรณุ   

จ าปาวัลย ์

ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2525 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2535 

Ed.D (Curriculum and INS), 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Illinois State University, USA 

 

 

3 ดร. นราธปิ ธรรมวงศา B.A. (Business English), 2543 

M.A. (Language and 

Communication), 2548 

Ph.D. (Language and  

         Communication), 2558 

 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

 

 

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

LL.M. (Laws), 2552 

Ph.D. (English Language Teaching), 

2557 

 

University of Canberra, Australia 

University of Canberra,  Australia 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

 

 

5 ผศ. ดร. พณิตา  

กุลสริิสวัสดิ์ 

อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2541 

M.A. (Instruction & Learning), 

2545 

Ph.D  (TESOL), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Pittsburg, USA 

 

University of Manchester, USA 

 

 

6 ผศ.ดร. อญัชลี   

จันทร์เสม 

กศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2530 

M.Ed. (TESOL), 2540  

 

Ed.D (Curriculum  & Instruction), 

2551 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

University of South Australia, 

Australia  

Illinois State University, USA 

 

 

 

7 ผศ. ดร.อุมาพร  

คาดการณ์ไกล 

ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2526 

กศ.ม (การสอนภาษาองักฤษ), 2531 

M.A. (Teaching English for 

International Communication), 

2542 

Ph.D Linguistics Science  

        (Intercultural  

          Communication), 2547    

 

     

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University of Central Lancashire, UK 

 

 

University of Reading, UK 
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           3.2.3 อาจารยผ์ูส้อน   

 

 

 

 

 

 

ล าดบั

ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่จบการศึกษา เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

8 ผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์   

สขุารมณ์ 

B.A. (ภาษาศาสตร์), 2545 

M.Ed (ภาษาศาสตร์ประยุกต์- 

Research Program), 2548 

Ph.D (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), 2554 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Griffith University,  Australia 

 

Griffith University,  Australia 

 

ล าดบั

ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่จบการศึกษา 

1 ผศ. ดร. สภุาภรณ์    

ยิ้มวิลัย 

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

 

2 ผศ. ดร. สายวรณุ   

จ าปาวัลย ์

Ed.D (Curriculum and INS), 2544 

 

Illinois State University, USA 

 

3 ดร. นราธปิ ธรรมวงศา Ph.D. (Language and    Communication), 2558 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

4 ดร. นันทนุช อุดมละมุล Ph.D. (English and Comparative Literary 

Studies), 2557 

 

University of Warwick, UK 

5 อาจารย์ปิยวรรณ์   กุลมัย M.S. (TESOL), 2534 University of Pennsylvania, USA 

 

6 ดร.วรรธนะ  สขุศริิปกรณ์ชัย Ph.D. (English Language Teaching), 2557 

 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

7 ผศ. ดร. พณิตา  

กุลสริิสวัสดิ์ 

Ph.D  (TESOL), 2551 University of Manchester, USA 

 

8 ดร. วไลพร   ฉายา Ph.D (English Language Studies), 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

 

9 ดร. ศริินันท ์ ศรีเนาวรัตน์ D.A. (English), 2534 Illinois State University, USA 

 

10 ผศ.ดร. อญัชลี  จันทร์เสม Ed.D (Curriculum & Instruction), 2551 Illinois State University, USA  

 

11 ผศ. ดร.อุมาพร  

คาดการณ์ไกล 

Ph.D Linguistics Science (Intercultural  

         Communication), 2547 

University of Reading, UK 

12 ผศ. ดร. อุสาห์ภรณ์   

สขุารมณ์ 

Ph.D (Applied Linguistics), 2554 Griffith University, Australia 
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4.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา) 

 ไม่มีการฝึกงานภาคสนามหรือสหกจิศึกษาในหลักสตูร 

 

5.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

การท างานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา นิสติต้องเลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวกบัประเดน็

ปัญหาทางภาษา วรรณคดีตะวันตก การสอนภาษาองักฤษ  และภาษาอังกฤษธุรกจิ  โดยเขียนเป็น

ภาษาองักฤษ  โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ ตามที่ก  าหนดในหลักสตูร  

และใช้เกณฑก์ารวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ   

สารนิพนธ ์       

     Master’s Project 

การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงที่เกี่ยวกบัภาษาอังกฤษ   และน าเสนอผลการ  

ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบงานวิจัยเป็นภาษาองักฤษ 

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

of research paper in English 

     

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท           

     Master’s Thesis 

    การวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงที่เกี่ยวกบัภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในสาขาวิชา 

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

field 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

      นิสิตมีความรู้และเข้าใจในหัวข้อเร่ืองที่ศึกษา  สามารถค้นคว้าทฤษฎี  รวบรวมข้อมูล  

น ามาประมวลผลและวิเคราะห์เชิงวิชาการ  เพ่ือน ามาสงัเคราะห์หาข้อสรุป  และอภิปรายผล  อย่าง

ลึกซ้ึง  

5.3 ช่วงเวลา 

      เป็นไปตามข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา  ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การ

ด าเนินงาน  และโครงสร้างหลักสตูร 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

      ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ  สารนิพนธ ์ 6  หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 

 1. จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีความเช่ียวชาญในหัวข้อที่นิสติเลือกศึกษาเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นรายบุคคล  
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 2. มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละทา่น  มีการจัดท า

บันทกึการให้ค าปรึกษา 

 3. ให้ข้อมูลข่าวสาร  และตัวอย่างในการเขียนปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

      มีการประเมินผลปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต 

พฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  

 2.1  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม  มี

จิตส านึกที่ดีและศรัทธาในความ

ดี 

2. มีวินัย  ซ่ือสตัย์  และปฏบัิติ

ตามกฏระเบียบของสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สอนคุณธรรม จริยธรรม 

สอดแทรกในบทเรียนทุกวิชา 

2. สอนโดยใช้กรณีศึกษา และ

อภิปรายร่วมกนัเกี่ยวกบั

เหตุการณ์/ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 

อยู่ในความสนใจของผู้เรียน 

3.  การแสดงออกอนัเป็น

แบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

4. สร้างวัฒนธรรมการศึกษา 

เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิติงานใน

วิชาชีพอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น วัฒนธรรมการ

เข้าเรียน การเตรียมการเพ่ือการ 

1. สงัเกตพฤติกรรมการโต้ตอบ

และการแลกเปล่ียนในห้องเรียน 

หรือเมื่อไปศึกษาดูงาน 

2. ประเมินจากความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ

การมีส่วนร่วมของนิสติในการ

ท างานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูที้่สอดคลอ้ง) 

1. มีทกัษะสื่อสาร  ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร  

มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษ 

ในการสื่อสารทั้งสี่ทกัษะ  และการเขียน 

งานทางวิชาการโดยใช้ภาษาองักฤษที่ 

มาตรฐานสากลยอมรับ 

 

ด้านทกัษะพิสัย 

ข้อ 6.1 มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษใน

การสื่อสารทั้งสี่ทกัษะ  ได้แก่การฟัง  การพูด  การ

อ่าน  และการเขียน 

ข้อ 6.2 มีความเช่ียวชาญในการเขียนงานทางวิชาการ

โดยใช้ภาษาองักฤษที่มาตรฐานสากลยอมรับ 
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 เรียน การร่วมมือกนัท างานกลุ่ม 

การให้เกยีรติผู้อื่น การรักษา

เวลา โดยเน้นให้มีการเรียนรู้

ผลกระทบของสิ่งที่ตนท าที่มีต่อ

ผู้อื่น ทั้งในด้านการเรียนและใน

การปฏบัิติงาน ผ่านการเรียนใน

รายวิชาการท างานกลุ่ม 

การศึกษาดูงาน หรือการจัดงาน

สานสมัพันธร์ะหว่างนักศึกษา 

บัณฑติและคณาจารย์ 

 

 

 2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้และความเข้าใจ

อย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกบัหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

2. สามารถใช้หลักการและ

ทฤษฎีในเน้ือหาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

 

1.ใช้การเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้เรียน และระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน 

2.ใช้เทคนิคการเรียนการสอน

แบบผสมผสานเทคนิคการเรียน

การสอนแบบต่างๆ เข้าด้วยกนั

ตามสถานการณ์และความ

จ าเป็นในแต่ละรายวิชา 

3. มอบหัวข้อเร่ืองให้ค้นคว้า

และการรายงานทั้งเด่ียวและ

กลุ่ม 

4. ฝึกปฏบัิติจริง  

5. อภิปราย 

6. การศึกษานอกสถานที่และ

การรายงาน 

 

1. ประเมินจากผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏบัิติของ

นักศึกษา เช่น การทดสอบย่อย 

การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค หรือประเมินจาก

รายงาน และการน าเสนอรายงาน  

2. ประเมินจากผลการสอบ

ประมวลผลความรู้ การสอบ

หัวข้อปริญญานิพนธ ์การสอบ

ความก้าวหน้า การสอบปริญญา

นิพนธ ์และการตีพิมพ์บทความ

ทางวิชาการและวิชาชีพ           
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 2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

เหมาะสม 

2. ริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนา

ความคิดใหม่ ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

 

 

 

1. เน้นการสอนให้นิสติรู้จัก

บูรณาการและการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีความรู้ต่างๆ   การท า

รายงาน งานที่มอบหมายในวิชา

ต่างๆ  การอภิปรายกลุ่ม  

การศึกษาจากปัญหา หรือ

กรณีศึกษา 

2. เน้นการสอนให้รู้จักสังเกต 

และจับประเดน็ที่มาและ

ความส าคัญของปัญหาต่างๆ ใน

งาน และวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ 

เพ่ือน ามาก าหนดวัตถุประสงค์

ในการแก้ปัญหาน้ันๆ อย่างมี

บูรณาการ ผ่านการท าข้อเสนอ

โครงการปริญญานิพนธ ์และ

วิชาที่เกี่ยวข้องกบัระเบียบวิธี

วิจัย 

3. เน้นให้เหน็ความส าคัญและ

รู้จักเกบ็ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์

และตัดสนิใจแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผลและอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความเป็นจริง ผ่านการศึกษาและ

การท ารายงาน การท าปริญญา

นิพนธแ์ละวิชาที่เกี่ยวข้องกบั

ระเบียบวิธวิีจัย 

 

1. ประเมินผลจากผลงานที่

มอบหมายให้ท า 

2. ประเมินผลจากการสอบ

ข้อเขียน 

3. ประเมินผลจากการเขียน

รายงาน 

4. ประเมินผลจากการน าเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ 

5. ประเมินผลจากการสอบปาก

เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ ์การ

สอบหัวข้อ และการรายงาน

ความก้าวหน้า 
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2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. เข้าใจบทบาทของตนเองและ

สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

2. เข้าใจในความแตกต่างและ

สามารถปรับตัวให้เข้ากบัองค์กร  

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสงัคมส่วนรวม 

 

1. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย 

2. การสอนโดยใช้ตัวอย่าง 

กรณีศึกษา หรืองานที่

มอบหมาย ที่สนับสนุนด้าน

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

3. ใช้การเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้เรียน และระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน 

 

1. ประเมินผลจากผลงานที่

มอบหมายให้ท า 

2. ประเมินผลจากการสอบ

ข้อเขียน 

3. ประเมินผลจากการเขียน

รายงาน 

4. ประเมินผลจากการน าเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ 

5. ประเมินผลจากการสอบปาก

เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ ์การ

สอบหัวข้อ และการรายงาน

ความก้าวหน้า 

 

 

 2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีความสามารถทาง

คณิตศาสตร์  สถิติและน ามาใช้

ในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้

ใหม่ 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า

และน ามาใช้ในการท างานวิจัย

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

1. สอดแทรกการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท ากลุ่มอเีมล์และกระดาน

สนทนาของนิสติ เพ่ือการ

สื่อสาร การส่งรายงาน และ

ประสานงานระหว่างคณาจารย์

และนิสติ  และระหว่างนิสติและ

นิสติ 

3. บูรณาการการใช้ 

1. ประเมินผลจากการใช้งาน

กลุ่มอเีมล์และกระดานสนทนา

เพ่ือการประสานงานระหว่าง

อาจารย์และนิสติ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทางการปฏบัิติในวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

 คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และ

ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุก

รายวิชาที่สามารถท าได้ 

 

          

        2.6  ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีความเช่ียวชาญในการใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารทั้งสี่

ทกัษะ  ได้แก่การฟัง  การพูด  

การอ่าน  และการเขียน 

2. มีความเช่ียวชาญในการเขียน

งานทางวิชาการโดยใช้

ภาษาองักฤษที่มาตรฐานสากล

ยอมรับ 

 

1. เน้นการสอนให้นิสติได้ใช้

ภาษาองักฤษทั้งสี่ทกัษะ 

2. การอภิปราย  การน าเสนอ

ผลงานทั้งเด่ียวและกลุ่ม 

3. มอบหมายงานให้เขียน

รายงาน  รายงานการวิจัย 

 

1. ประเมินผลจากผลงานที่

มอบหมายให้ท า 

2. ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และ

ประเมินซ่ึงกนัและกนั (Peer 

Evaluation) 

3. ประเมินผลจากการสอบ

ข้อเขียน 

4. ประเมินผลจากการเขียน

รายงาน 

5. ประเมินผลจากการน าเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ 

6. ประเมินผลจากการสอบปาก

เปล่าในวิชาปริญญานิพนธ ์การ

สอบหัวข้อ และการสอบประมวล

ความรู้ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึกที่ดีและศรัทธาในความดี 

1.2 ความรับผิดชอบ  และซ่ือสตัย์  ต่อตนเองและสงัคม  

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกบัหลักการและ

ทฤษฎีที่สาคัญในเน้ือหาสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
2.2 สามารถใช้หลักการและทฤษฎีในเน้ือหาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

เหมาะสม 

3.2  ริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจบทบาทของตนเองและสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น

ได้ 

4.2 เข้าใจในความแตกต่างและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

องค์กร  

4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคมส่วนรวม 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  สถิติและน ามาใช้ในการ

วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การศึกษาค้นคว้าและน ามาใช้ในการท างานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

6. ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสตูร 

 

6.1 มีความเช่ียวชาญในการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารทั้งสี่

ทกัษะ  ได้แก่การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน 

6.2 มีความเช่ียวชาญในการเขียนงานทางวิชาการโดยใช้

ภาษาองักฤษที่มาตรฐานสากลยอมรับ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)   

ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมาย ดงันี้  

  ความรับผดิชอบหลัก                                                         ความรับผดิชอบรอง     

 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมั 

พนัธ ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6 

ดา้นทกัษะ

พสิยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

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

อก 501 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ               

อก 511 สมัมนาการเขียนขั้นสงู               

อก 512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล               

อก 521 ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้เรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
              

อก 522 ภาษาองักฤษและความคิด               

อก 523 การวิเคราะห์ปริเฉท

ภาษาองักฤษ 
              

อก 524 ภาษาองักฤษและสังคม               

อก 525 การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
              

อก 531 ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์               

อก 532 วรรณกรรม  วัฒนธรรม  

และสื่อ 
              

อก 533 สมัมนาเร่ืองสั้น               

อก 541 ระเบียบวิธีสอนภาษา 

องักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
              

อก 542 การวัดผลและประเมินผล

การเรียนการสอนภาษา 
              

อก 543 การสอนภาษาองักฤษแก่

ผู้เรียนต่างวัย 
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รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมั 

พนัธ ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6 

ดา้นทกัษะ

พสิยั/

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

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

อก 544 สมัมนาสื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษ                 
              

อก 551 ภาษาอังกฤษในธุรกจิ

นานาชาต ิ            
              

อก 552 การอ่านและการเขียนทาง

ธุรกจิขั้นสงู   
              

อก 553 การสื่อสารทางธุรกิจข้าม

วัฒนธรรม 
              

อก 602 การเขียนงานวิจัย               

อก 603 การศึกษาอสิระ               

อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษ

และอเมริกนั 
              

อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี               

อก 645 สมัมนาการพัฒนาวิชาชีพ

ส าหรับส าหรับครูสอนภาษา                                
              

อก 654 สมัมนาภาษาองักฤษเพ่ือ

การตลาดและการโฆษณา 
              

อก 655 สมัมนาการสื่อสาร

ภาษาองักฤษในยุคสื่อสมัยใหม่ 
              

สพท 681 สารนิพนธ ์               

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)   

       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เพ่ือพิจารณาวิธกีารประเมินผลใน มคอ. 3  

2.2 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 

2.2 ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน  มีการประชุมเพ่ือตัดสนิผลร่วมกนั   

2.3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เพ่ือพิจารณาการประเมินผลทุกรายวิชา 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามการวัดผลและส าเรจ็การศึกษา  ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 

          นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  

3. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  

4. เสนอปริญญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธข้ั์นสดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัย

แต่งตั้ง  

5. ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

6. ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ  

คณะกรรมการอุดมศึกษา  เร่ืองหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการ

ประชุม (Proceedings) ที่เป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

  ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ข 

  นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ข ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  

3. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  

4. สอบประมวลความรู้ได้ 

5. เสนอสารนิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์

ขั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัยแต่งต้ัง 

6. ส่งสารนิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

7. ผลงานสารนิพนธจ์ะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานได้รับการเผยแพร่ที่เป็นเร่ืองเตม็ 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 จัดอบรมอาจารย์ใหม่   ซ่ึงอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 

1.3 จัดระบบแนะน า / ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ ทั้งด้านการสอน    

และ การวิจัย 

1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานให้อาจารย์ใหม่ 

1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เร่ือง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอยีด 

หลักสตูร และการจัดท าเค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

                    2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธกีารสอน 

กลยุทธใ์นการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

                    2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือ

แลกเปล่ียนทศันะความคิดเหน็กบัผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการ 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

                    2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับหลักสูตรที่

ภาควิชาเปิดสอน 

                    2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อ 

                    2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนา

หลักสตูรใหม่ 

                    2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งกบั

หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

                    2.2.5 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซ้ือต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนให้เพียงพอ 

                      2.2.6 จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

 ทางหลักสตูรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร โดยประชุมคณาจารย์บัณฑติเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ซ่ึงมีหน้าที่ในการ

ก ากบั และการบริหารงานของหลักสตูร มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ เดือนละ 1 คร้ัง 

อาทเิช่น การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า การรับอาจารย์ใหม่ การรับนิสติใหม่ การปรับปรุงหลักสตูร การ

ดูแลก ากบัการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์การทวนผลการเรียนรู้ นอกจากน้ียังพิจารณาปัญหาต่างๆ 

และทางหลักสตูรกจ็ะด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เมื่อสิ้นปี

การศึกษา ทางหลักสตูรฯมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสตูร เพ่ือน าผลมาปรับปรุงใน

ปีการศึกษาต่อไป 

   นอกจากน้ีเมื่อสิ้นปีการศึกษา  หลักสูตรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสตูรภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และน าข้อมูลน้ีมาใช้เพ่ือการปรับปรุงการ

บริหารงานหลักสตูร และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเสนอต่อคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ 

 

2. บณัฑิต 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ มุ่งเน้นที่ผลิตบัณฑติที่ครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้  3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 5) ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทกัษะพิสยั/สมรรถนะ
ของหลักสูตร โดยมกีารก ากบัติดตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วนตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชารับผิดชอบมีการจัดกจิกรรมเพ่ือเสริมทกัษะด้านความรู้และปัญญา  

เช่นการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษา  ส่งเสริมให้นิสติได้มีโอกาสอยู่กบั

ครอบครัวของเจ้าของภาษา  เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา   เพ่ือเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของ

ชาวตะวันตก นอกจากน้ีเพ่ือให้นิสติมีทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและการใช้ภาษาองักฤษ จึง

ส่งเสริมให้นิสติเป็นพิธกีรในการประชุมระดับนานาชาติต่างๆ   ทุกปีการศึกษา  หลักสตูรมีการส ารวจ

คุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้
บัณฑติ  ซ่ึงผลการประเมินในปีที่ผ่านๆมา  บัณฑติร้อยละ 100 ของหลักสูตรได้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณภาพของบัณฑติในหลักสตูรอยู่ในระดับดีมาก  เม่ือได้ผลการ

ประเมิน  ทางหลักสตูรมีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการปรับปรุงต่อไป 

ทางหลักสตูรส่งเสริมให้นิสติทุกคนมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ  ทั้งนิสติที่เขียน

ปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์   โดยมีการหาแหล่งตีพิมพ์และประชาสมัพันธใ์ห้นิสติทราบ   และมีการ

จัดสรรทุนสนับสนุนเพ่ือให้นิสติได้ตีพิมพ์  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาทุก

คนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน proceedings ของการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หน้า 40 

 

3. นสิิต 

  หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการรับนิสิตอย่างเป็นระบบ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

มีระบบด าเนินการดังต่อไปนี้   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือวางแผนการรับสมัคร  เช่น

จ านวนอาจารย์ผู้สอน  จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  งบประมาณ  จ านวนนิสิตตกค้าง เพ่ือ

พิจารณาจ านวนนิสิตที่จะรับ   และพิจารณาปัญหาการรับสมัครของปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนปรับปรุง

การรับสมัครนิสิตในปีปัจจุบัน ในการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร   การออกข้อสอบ  พิจารณาใบสมัครของผู้สมัคร  ในการสอบข้อเขียน  มีการตั้ง

เกณฑ์อย่างชัดเจน  และพิจารณาผลคะแนนสอบข้อเขียนอย่างละเอียดว่าต้องท าข้อสอบได้เกิน 50% 

และต้องผ่านทุกส่วน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยพิจารณา นอกจากน้ีเมื่อมีการ

สอบสัมภาษณ์  คณะกรรมสอบสัมภาษณ์น าผลการสอบสัมภาษณ์เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  มีการพิจารณาคะแนนสอบสัมภาษณ์ร่วมกัน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  หลังจากรับนิสิตเข้ามาในหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ

ประชุม  พิจารณาถึงปัญหาการเรียนของนิสิตใหม่  เช่นผลการเรียน   เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวาง

แผนการรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป   

หลักสตูรฯ มีการเตรียมความพร้อมให้นิสติก่อนเข้าศึกษา โดยมีการด าเนินการดังน้ี 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ประชุมเพ่ือวางแผนปรึกษาหารือเกี่ยวกบัปัญหาของนิสติแรกเข้า 

และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา โดยพิจารณาว่านิสติควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านใด  และพิจารณา

บุคคลเป็นผู้ด าเนินการ ในขั้นด าเนินการ หลักสตูรได้จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมโดยเชิญวิทยากร

มาบรรยายและอบรมเชิงปฏบัิติการ   และติดต่อห้องสมุดเพ่ืออบรมเกี่ยวกบัทกัษะการสบืค้นข้อมูล  

เพ่ือแก้ปัญหาการปรับตัวของนิสติ หลักสตูรมีการจัดกจิกรรมดังน้ี ประธานหลักสตูรบรรยายเกี่ยวกบั

กฏระเบียบที่สาคัญที่นิสติควรรู้ การเสวนาของนิสติที่จบการศึกษา และเชิญนิสติรุ่นพ่ีและผู้ที่จบ

การศึกษาแล้วมาพูดคุยกบันิสติใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการปรับตัวในการเรียนการสอนระดับ

บัณฑติศึกษา เมื่อจัดกจิกรรมแล้วมีการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินงานประชุม

เพ่ือสรุปผลงาน ปัญหาต่างๆ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาปรับปรุง

ต่อไป 

  ทางหลักสตูรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ  อาจารย์ที่ปรึกษามีการนัด

พบนิสติภาคเรียนละ 2 คร้ัง  เพ่ือให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน  และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัปัญหาการ

เรียน  มีปัญหาน าเร่ืองเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ในการก ากบัการท าปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์ ทางหลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติย่ืนเร่ืองเพ่ือเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัย เพ่ือเสนอคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาหัวข้อ  และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 

และกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์ หลังจากน้ันนิสติพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือปรึกษา

การท าวิจัย  เมื่อพร้อมให้ย่ืนเร่ืองผ่านเลขานุการหลักสตูรเพ่ือตรวจสอบเอกสารและออกหนังสอืเชิญ

สอบ 

  ทางหลักสูตรมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาวางแผน  โดยพิจารณา
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ปัญหาของนิสิต  เพ่ือวางแผนในการพิจารณาการจัดกจิกรรมของหลักสตูรเพ่ือพัฒนานิสติ ในระหว่าง

การด าเนินกิจกรรม  ทางหลักสูตรฯมีการประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในระหว่าง

ด าเนินการ  มีการน าผลการประเมินโครงการของนิสติมาพิจารณา   

   ในด้านอตัราการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสติในหลักสตูรมีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี

การศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 อตัราการคงอยู่ของนิสติคือ ร้อยละ 100  ส่วนเร่ืองการจบ

การศึกษาของนิสติ  ทางหลักสตูรมีนโยบายเชิงรุกเพ่ือให้นิสติจบการศึกษาตามก าหนดเวลา 

  หลักสูตรมีระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกบัวิชาการได้

หลายช่องทาง  เช่น ไลน์  Facebook และแบบฟอร์มการร้องเรียน  ทางหลักสตูรมีการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสติ  เช่นนิสติมีปัญหาเกี่ยวกบัสถานที่น่ังท างาน ห้องเรียนขนาดเลก็  คับแคบ และมี

ปัญหาเกี่ยวกบัอุปกรณ์การเรียนการสอน  หลักสตูรฯ ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัด

ห้องเรียนเพ่ือขอห้องเรียนที่เหมาะสมมากข้ึน  เม่ือสิ้นปีการศึกษา ทางหลักสตูรได้มีการส ารวจความ

พึงพอใจของนิสติที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนโดยมีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเร่ือง

ร้องเรียน 

 

4. อาจารย ์

   หลักสตูรฯ  มีการประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาอตัราก าลัง และพยายามหาอตัราทดแทนผู้ที่

เกษียณอายุ  มีการด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่  และสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอก  และกลับมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าไปสงัเกตการสอนอาจารย์ที่ก  าลังจะเกษียณอายุเพ่ือให้

สามารถสอนแทนวิชานั้นต่อไป   หลักสตูรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาการหาอตัราทดแทน

นอกจากน้ีทางหลักสตูรยังมีการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุเป็นผู้เช่ียวชาญในหลักสูตรอกีด้วย  

 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร มีการด าเนินงานดังน้ี  คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประชุมเพ่ือพิจารณาอาจารย์ใหม่  โดยดูจากคุณวุฒิด้านการศึกษาและสาขาที่เช่ียวชาญ  

นอกจากน้ียังพิจารณาว่าอาจารย์มีผลงานทางวิชาการตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑติวิทยาลัย  และ

ส่งผลให้คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร  บัณฑติ

วิทยาลัยส่งผลให้ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา 

   ในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสตูรมีการจัดท า work load ของอาจารย์ประจ า  

ซ่ึงได้แก่ภาระการสอน  และภาระการควบคุมปริญญานิพนธ ์ เพ่ือให้อาจารย์ประจ ามีภาระงานที่

เหมาะสมหลักสตูรฯ ประสานงานกบัฝ่ายจัดตารางสอนเพ่ือดูแลการจัดคาบสอนของอาจารย์ประจ า

หลักสตูรให้เหมาะสม  หากเกดิปัญหาจะน าเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนั   

  หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพ่ือให้มีความรู้ที่ทนัสมัย  โดย

หลักสตูรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและผลิตผลงาน

วิชาการ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมวางแผนและจัดสรรงบประมาณ  อาจารย์ประจ า

หลักสตูรยื่นเร่ืองขอรับทุน  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาคัดเลือกโดยดูจากสาขาขาดแคลน

และจ านวนคร้ังที่ได้รับการสนับสนุน  นอกจากน้ีหลักสตูรยังสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
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ผลงานทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  โดยจัดตารางสอนให้เหมาะสมเพ่ือให้อาจารย์

สามารถด าเนินการวิจัย   
 
5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

  ในการออกแบบหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ได้มีการส ารวจความ 

คิดเหน็จากผู้ใช้บัณฑติ  มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสติที่มีต่อหลักสูตร   และด าเนินการปรับปรุง

หลักสตูรเพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

  หลักสตูรจึงมีการออกแบบให้มีวิชาบังคับเพ่ือเตรียมนิสติให้มีความรู้ในด้านการด าเนินการวิจัย 

และการเขียนระดับบัณฑิตศึกษา มีหมวดวิชาเลือก 3 หมวดวิชา  นอกจากน้ีในหมวดวิชาเลือก  ทาง

หลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายในแต่ละหมวด  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ

และความสนใจของตนเอง  ทางหลักสตูรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสติเลือกแผนการเรียนได้  ในภาคเรียนที่ 

2  ที่มีทั้งแผน ก  และแผน ข  เพ่ือให้นิสติสามารถเลือกได้เหมาะสมกับความสามารถ  และอาชีพการ

ท างานของตนเอง   

ทางหลักสูตรฯ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร   เพ่ือให้หลักสูตรฯมีความเหมาะสม  

ทนัสมัย  และสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยมีระบบ ดังน้ี 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือวางแผนและด าเนินงานการ

ปรับปรุงหลักสตูร 

   2. มีการวิพากษ์หลักสูตร  โดยเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสตูร 

   3. มีการประเมินหลักสตูร  โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คือ ความพึงพอใจของนิสติปี

สดุท้ายที่มีต่อหลักสตูร  ความคิดเหน็จากศิษย์เก่า  และความคิดเหน็จากผู้ใช้บัณฑติ 

   4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  เพ่ือด าเนินการพิจารณาปรับปรุง มคอ. 2   

ในด้านการเรียนการสอน  หลักสตูรมีการก าหนดผู้สอน  โดยส ารวจความต้องการของนิสติ

เกี่ยวกบัรายวิชาที่นิสิตสนใจ  เสนอผลการส ารวจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เพ่ือ

พิจารณาอาจารย์ผู้สอนโดยดูจากคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ  นอกจากน้ีมีการก ากบั ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้   โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการจัดท า มคอ. 3 

ของแต่ละรายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียน โดยพิจารณาว่าสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์  สอดคล้องกบั

ความรับผิดชอบของรายวิชา  และการประเมินผลที่หลากหลาย เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหลักสตูรจัด

ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาทวนผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน   หลังจากน้ันส่งเข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์เพ่ือพิจารณาทวนผลการเรียนรู้ นอกจากน้ียังมีการก ากบั

ติดตามการท า มคอ. 5  โดยประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา  และ

ร่วมกนัจัดท า มคอ. 7 เพ่ือเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 

   การประเมินปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ หลักสตูรมีระบบดังน้ี  กรรมการสอบประชุมวาง

แผนการสอบ  นิสติน าเสนอผลงาน  กรรมการซักถาม  และให้คะแนนตามแบบประเมิน  ประชุมเพ่ือ

ตัดสนิผล  หลังจากน้ันเสนอผลการประเมินที่ประธานหลักสตูร  เพ่ือเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัยต่อไป 
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6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

   หลักสูตรฯ ได้มีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน

การสอนจากอาจารย์ประจ าหลักสตูรและนิสติในหลักสตูรโดยใช้แบบประเมินทุกปี  ถ้าพบว่ามีปัญหา

เกี่ยวกบัสื่อและอุปกรณ์การสอน  เช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนไม่ทนัสมัย  มีปัญหาเร่ืองการเช่ือมต่อกบั

อนิเตอร์เนต็  ทางหลักสตูรประสานงานและร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์ จัดท าแผนในการซ้ือและ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

   นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการเอื้ออ านวยเกี่ยวกบัการค้นคว้าของนิสติ  ทางหลักสูตรฯ มีการจัดเกบ็

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ และเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ ของนิสติไว้ที่ห้อง 215  เพ่ือให้

นิสติได้ค้นคว้าได้สะดวก  อีกทั้งยังมีการจัดหนังสอืเกี่ยวกบัภาษาองักฤษและวรรณคดี  ไว้เพ่ือให้นิสิต

สามารถมาค้นคว้าได้ที่ห้อง 213/1 นอกจากน้ีนิสติยังสามารถค้นคว้าหนังสอืจากห้องสมุดกลาง  เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  ทางคณะได้จัดห้อง Self-access  เพ่ือให้นิสติได้ฝึกภาษาและค้นคว้า

ด้วยตนเองอกีด้วย  เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทางหลักสตูรมีการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   เม่ือได้ผลการประเมิน  ทาง

หลักสตูรมีการประชุมร่วมกับคณะเพ่ือท าแผนในการจัดซ้ือและแก้ปัญหา 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงาน

ผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสดุภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กล

ยุทธก์ารสอนหรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมนิการด าเนนิการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย

ละ50ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติ

ใหม่ที่มต่ีอคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.  อาจารย์ผู้สอนท าบันทกึหลังการสอน (JOURNAL)  เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุด

แขง็ของการสอนแต่ละคร้ัง  เพ่ือปรับปรุงการสอนคร้ังต่อไป 

2.  นิสติประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนเมื่อจบภาคการศึกษา 

3.  คณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยหลักสูตรประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็และให้

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนและจากนิสติ 

4.  คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินแก่อาจารย์เพ่ือท าการปรับปรุงต่อไป 

         1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเข้าสงัเกตการสอนเพ่ือดูวิธกีารสอน  การจัดกจิกรรม  ตลอดจน

เน้ือหารายวิชาที่สอน  ว่าสอดคล้องกนัหรือไม่ 

2. ประเมินความพึงพอใจของนิสติที่มีต่อวิธกีารเรียนการสอนในรายวิชาน้ันๆ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  จ านวนนิสติที่สมัครเข้าเรียนในสาขา 

2.2  สัมภาษณ์นิสติที่ก  าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรถึงความพึงพอใจและจุดอ่อน  จุดแขง็ของ

รายวิชาในหลักสตูร 

2.3  ประเมินจากแบบสอบถามบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  1-5  ปี   

ว่ามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมากน้อยเพียงใด  หรือต้องการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

2.4  สัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม  นายจ้างหรือองค์กรที่รับบัณฑติเข้าไปท างานถึงความพึง

พอใจต่อประสทิธภิาพการท างาน  และความรู้ของบัณฑิต 

2.5  ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่มีต่อการบริหารหลักสตูร 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ติดตามการด าเนินงานของอาจารย์  ผู้สอนประจ า

หลักสตูร  ถึงประสทิธภิาพของการท างานว่าได้ผลหรือไม่ 

3.2  ผลสมัฤทธิ์การศึกษาแต่ละรายวิชาของนิสติในหลักสตูรว่าเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1  คณะกรรมการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะที่อาจารย์ประจ ารายวิชา  และผลการประเมิน

จากนิสติปัจจุบัน บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาแล้ว  ตลอดจนความคิดเหน็จากผู้ปกครอง นิสติ/บัณฑติ 

และผู้ใช้บัณฑติ รวมถึงจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภายในหลักสตูรเพ่ือด าเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง  

และปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัยและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หน้า 46 

 

4.2  อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา  ทบทวนประเมินผลการสอนของตนเองจาก JOURNAL 

และผลการประเมินของนิสติ  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการเข้าสงัเกตการสอน  เพ่ือปรับปรุง

และวางแผนการสอนต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.   

2559 

ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง    รายงานการประเมินหลักสตูร  

ภาคผนวก จ    ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ    ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรบัปรุงหลกัสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

1. ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  ทีม่ีต่อหลกัสูตรฉบบัเดิม  

รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ  มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ชาตตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการ

ไม่ปรับปรุง

แก้ไข 

ปรับปรุงปรัชญาให้กระชับขึ้น ปรับปรุงให้กระชับขึ้นและชัดเจนมากขึ้น 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ควรระบุสาขาวิชา  

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเพ่ิมข้ึน 

 

ได้เปล่ียนแปลงโดยไม่ระบุสาขาวิชาที่จบ  

รายวิชาในหมวดวรรณคดีมีจ านวนมาก  ควร

พิจารณารวมบางรายวิชาเข้าด้วยกนั 

ได้รวมรายวิชาที่สามารถรวมกนัได้ ซ่ึงได้แก่ 

วรรณกรรมร่วมสมัย  วรรณกรรมชนกลุ่มน้อย  

วรรณกรรมเพ่ือสทิธสิตรี  วรรณกรรมวิเคราะห์เชิง

สงัคม  ภาพยนตร์ศึกษา  สัมมนาวรรณกรรม

ส าหรับเดก็  สมัมนาบทละคร สมัมนาบทร้อย

กรององักฤษและอเมริกนัเข้าด้วยกนั เป็น หัวข้อ

คัดสรรทางวรรณคด ี โดยให้นิสติในแต่ละปีเลือก

หัวข้อที่ตนเองสนใจศึกษา 

 

 

ควรเพ่ิมรายวิชาที่เป็นการศึกษาอสิระ  เพ่ือให้

นิสติได้มีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  

และเป็นโอกาสให้นิสติได้ค้นคว้าในหัวข้อที่

ตนเองจะท าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมให้นิสติได้จบการศึกษาตาม

ก าหนดเวลา 

 

ได้เพ่ิมรายวิชา  หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี   

และการศึกษาอสิระ 

 

ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวพันกบัวิชาชีพ  เพ่ือให้

หลักสตูรเป็นที่ต้องการของตลาด  และเป็นการ

เตรียมตัวนิสติให้มีความรู้ที่จะประกอบอาชีพ

ได้หลังจบการศึกษา 

ได้เพ่ิมหมวดวิชาเลือกอกี 2 หมวด คือ  หมวดการ

สอนภาษาองักฤษ  และหมวดภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

http://intranet.arts.chula.ac.th/artschula/icommand/icmdprof-english.asp
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการ

ไม่ปรับปรุง

แก้ไข 

ควรตัดรายวิชาที่นิสติไม่เคยเลือกเรียน ได้ตัดรายวิชา ศิลปการพูด พ้ืนฐานทฤษฎีการ

เขียน  การแปลวรรณกรรมช้ันสงู   ซ่ึงนิสติไม่เคย

เลือกเรียน 
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2. ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  รองศาสตราจารย ์ ดร. ทิพา  เทพอคัรพงศ ์ทีม่ีต่อ

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบบัร่าง) 

 

 

ขอ้ 

 

 

หวัขอ้ 

 

เหมาะสม 

 

ตอ้ง

ปรบัปรุง 

 

ความคิดเห็น 

 

การด าเนินการ

ปรบัปรุง 

1  ช่ือหลักสตูร     

2 ช่ือปริญญา     

3 ปรัชญาและวัตถุประสงค์     

4 โครงสร้างหลักสตูร 

- จ านวนหน่วยกติ 

  - รายวิชา 

     1. วิชาพ้ืนฐาน 

     2. วิชาเลือก 

     3. ปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์   

 

 

 

 

 

 

 

   

5 ความเหมาะสมของรายวิชา

ในแต่ละหมวด 

1. วิชาพ้ืนฐาน 

2. วิชาเลือก 

    2.1 หมวดภาษาและ

วรรณคดี 

    2.2 หมวดวิชาการสอน

ภาษาองักฤษ 

    2.3 หมวดวิชา

ภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ควรแก้ไขค าบรรยาย

รายวิชาบ้างเลก็น้อย 

ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญ 

6 แผนการศึกษา     

7 

 

ความเหมาะสมและความ

ถูกต้องในค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 

 แก้ไขเลก็น้อย ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญ 

8 ความสัมพันธร์ะหว่าง

รายวิชาและวัตถุประสงค์  
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลกัสูตร 
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1. สรุปความพงึพอใจของผูเ้รียนทีม่ีต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

  1.  ผู้ตอบแบบสอบถาม  นิสติทั้งหมด  17  คน 

  2.  เพศ    หญิงจ านวน  15  คน     ชายจ านวน  2  คน 

ตอนที่  2 สอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ โครงสรา้งหลกัสูตร  รายวิชาในหลกัสูตร  สิง่ท่ี

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้ และกระบวนการจัดหลกัสูตร  พรอ้มทั้งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตร 

ค าอธิบายระดบัคะแนน 

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

 

2.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนี้ มีความเหมาะสมเพียงใด  

                                    วตัถุประสงค ์                                                                                   ระดบัความเหมาะสม 

1 ใช้ภาษาองักฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทกัษะ คอื ฟัง พูด อ่าน 

เขียน 

  4.33   

2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท าวิจยั   4.00   

3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในการพัฒนาตนเองและสงัคมอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

  4.17   

4 น าความรู้ภาษาองักฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศกึษาต่อในระดับที่สงูขึ้นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

  4.17   

 

2.2  โครงสรา้งหลกัสูตร 

 2.2.1  โครงสรา้งหลกัสูตร 

 2.2.2  รายวิชาในหลกัสูตร 

 2.2.3  สิ่งท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้

2.2.1  โครงสรา้งหลกัสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด 

 โครงสรา้งหลกัสูตร ระดบัความเหมาะสม 

1 วิชาพ้ืนฐาน 6 หน่วยกติ   4.17   

2 วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกติ   4.17   

3 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ   3.83   

4 วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกติ   3.67   

5 ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ หรือ สารนิพนธ ์6 หน่วยกติ   3.83   

 

2.2.2  รายวิชา 

รายวิชาในหลกัสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด 

 

 เนื้ อหารายวิชา ระดบัความเหมาะสม 

1 อก 501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ   4.67   

2 อก 502 การเขียนระดับบัณฑติศกึษา   4.50   

3 อก 531 การศกึษาเร่ืองของภาษา   4.33   

4 อก 541 สมัมนาวรรณกรรมวิจารณ์   4.67   

5 อก 511 ศลิปการพูด   3.83   

6 อก 512 การอ่านเชิงวิชาการ   4.33   

7 อก 513 พ้ืนฐานทฤษฎกีารอ่าน   4.00   

8 อก 514 พ้ืนฐานทฤษฏกีารเขียน   4.00   

9 อก 521 การแปลเชิงวิชาการ   4.17   
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10 อก 532 สมัมนาลีลาภาษาองักฤษ   4.17   

11 อก 533 ภาษาและความคิด   3.83   

12 อก 534 การวิเคราะห์ปริเฉท   3.17   

13 อก 602 การเขียนงานวิจยั   3.83   

14 อก 615 สมัมนาความเรียง   3.50   

15 อก 622 สมัมนาการแปล   3.83   

16 อก 623 การแปลวรรณกรรมช้ันสงู   4.00   

17 อก 635 ภาษาและสงัคม   4.50   

18 อก 636 สมัมนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   3.83   

19 อก 637 การศกึษาประเดน็ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์   3.83   

20 อก 542 วรรณคดีองักฤษ   4.50   

21 อก 543 วรรณคดีอเมริกนั   4.67   

22 อก 544 วรรณกรรมร่วมสมัย   4.50   

23 อก 545 วรรณกรรมชนกลุ่มน้อย   4.33   

24 อก 546 วรรณกรรมเพื่อสทิธสิตรี   4.50   

25 อก 647 วรรณกรรมวิเคราะห์เชิงสงัคม   4.33   

26 อก 648 การศกึษาประเดน็ทางวรรณกรรม   4.33   

27 อก 649 สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็   4.17   

28 อก 651 ภาพยนตร์ศกึษา   4.17   

29 อก 652 สมัมนาบทละคร   3.83   

30 อก 653 สมัมนาเร่ืองสั้น   4.17   

31 อก 661 สมัมนาบทร้อยกรององักฤษและอเมริกนั   3.67   

32 อก 688 สารนิพนธ ์   4.50   

33 อก 699 ปริญญานิพนธ ์   4.50   

 

2.2.3   สิ่งท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้

สิ่งท่ีส่งเสริมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมเพียงใด 

 

 สิ่งท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้ ระดบัความเหมาะสม 

1 ห้องเรียน   3.83   

2 ห้องปฏบิัติการสอน   3.67   

3 ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์   3.83   

4 ศนูย์คอมพิวเตอร์   3.50   

5 ห้อง Self-Access   3.67   

6 ห้องประชุมย่อย   3.50   

7 อุปกรณ์การสอน   3.83   
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2. สรุปขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

รายละเอียดผูใ้หข้อ้มูล 

วิทยากรแต่ละทา่นมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกนั มีทั้งภาครัฐ (ด้านการศึกษา) รัฐวิสาหกจิ 

องค์กร ธุรกจิระดับนานาชาติ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร  

ผลการส ารวจ 

วิทยากรทุกทา่นได้กล่าวตรงกนัว่าในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่วนมากจะใช้

เป็นอเีมล เน่ืองจากเป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษ และรวดเรว็ แต่ทั้งน้ีอเีมลกล้็วนแต่เป็น

ภาษาองักฤษ และยิ่งถ้า เป็นองค์กรระหว่างประเทศอย่าง United Nations ภาษาที่สาม ที่สี่ เช่น ภาษา

สเปน ฝร่ังเศส จีน อารบิค กม็ีความจ าเป็นเช่นกนั ดังน้ันบุคลากรที่เข้าท างานต้องมีความรู้ด้าน

ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ในด้านหลักเกณฑคุ์ณสมบัติที่ใช้ในการรับ

บุคลากรเข้าท างาน ทา่นวิทยากรทุกทา่นเน้นว่าไม่มองแค่ เร่ืองทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะ

พิจารณาดูคุณสมบัติอื่นที่จะท าให้เข้ากบัองค์กรได้ เช่น ความรักในองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

ความสามารถในการประสานงานกบัคนอื่น ความรู้เป็นอนัดับรองต่อมา และต่อด้วยเร่ืองเทคโนโลยี 

ดังน้ันบัณฑติต้องมีจุดแขง็ในด้านอื่นด้วย โดยหลักสตูรควรเน้นการฝึกบัณฑติให้มีทกัษะในการท างาน

ที่จ าเป็น เพราะถ้ามีความรู้แต่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากไ็ม่

สามารถท างานกบัองค์กรได้ ดังน้ัน คุณสมบัตินอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการกค็ือ ความสามารถใน

การท างาน ความยึดม่ันในความถูกต้อง มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบในการท างาน รวมถึงความรู้

เร่ืองความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และเคารพความแตกต่างน้ัน ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง วิทยากรและ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเสวนากนัถึงประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการปรับปรุงหลักสตูรฯ โดยวิทยากรแต่ละ

ทา่นแนะน าให้บัณฑติที่มีความรู้ทางด้านภาษาองักฤษ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ในระดับอาเซียนและนานาชาติ มีทศันคติเชิงบวก ต่อการท างานและต่อองค์กร บัณฑติควรมีความรู้

และ มุมมองกว้างไกล รับรู้เร่ืองความเปล่ียนแปลง การติดตามข่าวสาร มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์  
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 

วันที่รายงาน 10  สิงหาคม 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.67. คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมี
จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3  และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.52 ระดับคุณภาพดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 4.00 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 3.75 ระดับคุณภาพดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.62 ระดับคุณภาพดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ส่งเสริมให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา 
  
. 
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ค าน า 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่

ก่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นกลไก
ส าคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของหลักสูตรฯ อีกทั้งปัจจุบันหลักสูตรฯ ต้องด าเนินการให้ได้
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องอีกมาก   
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558  นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรฯ เพ่ือรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานของหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และเพ่ือช่วยผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ระดับท่ีพึงประสงค์ 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนน า เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การด าเนินงานของหลักสูตรฯ  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมิน   และรายการหลักฐานอ้างอิง 
และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 นี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรฯ  บุคลากรทุกท่าน ของภาควิชาภาษาตะวันตก  และนางสาวศิริกานต์  หิวานุพงศ์ นางสาว
กนกวรรณ  แกล้วหาญ และนางสาวณิชาภัทร  ภูษิต  นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้
สละเวลาทุ่มเทกับการท างานครั้งนี้ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาภรณ์  ยิ้มวิลัย 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันที่ 10  สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ชื่อย่อ ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ M.A. (English) 

 ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 254800911084 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ 

1. ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท าวิจัย 
3 คิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรม

และจริยธรรม 
4 น าความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2528 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 2542 
M.A. (English)  2543 
Ph.D. (English) 2545 

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

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

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

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

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

 ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มวิลัย     

 ดร.วรรธนะ  สุขศิริปกรณ์ชัย     

 อ.ดร.วไลพร  ฉายา     

 อ.ดร.นราธิป  ธรรมวงศา     

 ผศ.ดร.อัญชลี  จันทร์เสม     

 ผศ.ดร.สายวรุณ  จ าปาวัลย์     

 ผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์     

 ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์  สุขารมณ์     

 อ.ดร.นันทนุช  อุดมละมุล     

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย     

 ผศ.ดร.สายวรุณ  จ าปาวัลย์     

 อ.ดร.นราธิป  ธรรมวงศา     
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 อาจารย์ ดร.วไลพร  ฉายา     

2 รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย์     

      

      

 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช    

2 ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มวิลัย    

3 อ.ดร.วไลพร ฉายา    

4 รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย์    

 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีผู้จบการศึกษาจ านวน 3 คน  ได้แก่ นางสาวพรรณวดี  เมสนุกูล  
นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์ และนางสาวณัชลิกา  โตอดิเทพย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คน  ท าวิทยานิพนธ์  
อีก  2 คน ท าสารนิพนธ์  การตีพิมพ์ของผู้ท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์   ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 คน 
มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. Mesnukul, P., Yimwilai, S., & Chaya, W.  (2015). The Effects of Teaching English 
Vocabulary through Cultural Content on Sixth-Grade Students’ English Vocabulary 
Learning.  Proceedings from ICLL International Conference. 
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2. Wongudomsin, S. (2015). The Lack of Moderation in The Great Gatsby: A 
Buddhist Perspective. 
http://west.hu.swu.ac.th/Portals/13/files/59/nisit/SiriwatWongudomsin.pdf 
   3. Toadithep, N. and Kaewcha, N. (2015). Relationship between Cohesive Devices 
and Writing Quality in Thai EFL Students’ Written Works. 
http://west.hu.swu.ac.th/Portals/13/files/59/nisit/NatchalikaToadithep.pdf 
 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีจ านวน 6 คน คือ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย ผศ.ดร.สายวรุณ  จ าปาวัลย์  ดร.วรรธนะ สุขศิ
ริปกรณ์ชัย  ดร.นันทนุช  อุดมละมุล ดร. นราธิป  ธรรมวงศา  และ ผศ.ณัฏฐา แก้วฉามีภาระงาน เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด คือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 5 คน  และการค้นคว้าอิสระ
ไม่เกิน 10 คน 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน 6 คน คือ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย ผศ.ดร.สายวรุณ  จ าปาวัลย์  ดร.
วรรธนะ  สุขศิริปกรณ์ชัย  ดร.นันทนุช  อุดมละมุล  ดร. นราธิป  ธรรมวงศา  และ ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  จะครบรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  ในปีการศึกษา 2559  แต่ทางหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วในปี
การศึกษา 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อวางแผนและด าเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 2. มีการวิพากษ์หลักสูตร  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร 
 3. มีการประเมินหลักสูตร  โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คือ ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มี
ต่อหลักสูตร  ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า  และความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 
 4. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพ่ือด าเนินการพิจารณาปรับปรุง มคอ. 2   
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 ขณะนี้ได้ มคอ. 2 ฉบับร่าง แล้ว  และได้ส่งให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

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

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

M.A.Eng _58_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ผู้สอน 
M.A.Eng _58_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  และที่ปรึกษาร่วม 

M.A.Eng _58_1.1_4 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์สอบปริญญานิพนธ์ 

M.A.Eng _58_1.1_5 มคอ. 2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง 2560 ฉบับร่าง 
M.A.Eng _58_1.1_6 รูปภาพกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา  ในปีการศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา  (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ส าเร็จการศึกษา 
รวม 1 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 1  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (4.87/1) 
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิต โท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.87 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 5 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 5 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 5 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 

คะแนน 5 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.33 
12 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน - 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
คุณภาพของบัณฑิต ของหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ใน

ระดับดีมาก  ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้าน  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้  
แต่ก็ยังอยู่ในระดับดีมาก 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_2.1_1 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หน้า 104 

 

ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท)   

ในปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รวม 3 คน และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 4 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 33.33  คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 4.17 คะแนน 

 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผู้ส าเร็จป.โท 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 
 

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

.40 

2 
 

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

.40 

3 
 

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

.10 

4 
 

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

.10 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_2.2_1 รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
M.A.Eng _58_2.2_2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการรับนิสิตอย่างเป็นระบบ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มี
ระบบด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ขั้นวางแผน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความพร้อมในการรับสมัคร  เช่นจ านวน
อาจารย์ผู้สอน  จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  งบประมาณ  จ านวนนิสิตตกค้าง เพ่ือพิจารณา
จ านวนนิสิตที่จะรับ   และพิจารณาปัญหาการรับสมัครของปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนปรับปรุงการรับสมัคร
นิสิตในปีปัจจุบัน  
 ขั้นด าเนินการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร   การออก
ข้อสอบ  พิจารณาใบสมัครของผู้สมัคร  ในการสอบข้อเขียน  มีการตั้งเกณฑ์อย่างชัดเจน  และพิจารณา
ผลคะแนนสอบข้อเขียนอย่างละเอียดว่าต้องท าข้อสอบได้เกิน 50% และต้องผ่านทุกส่วน  โดยดูทั้งจาก
คะแนนรวมและในแต่ละส่วน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา นอกจากนี้เมื่อ
มีการสอบสัมภาษณ์  คณะกรรมสอบสัมภาษณ์น าผลการสอบสัมภาษณ์เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  มีการพิจารณาคะแนนสอบสัมภาษณ์ร่วมกัน  และส่งผลให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณา 
 ขั้นตรวจสอบ หลังจากรับนิสิตเข้ามาในหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม  
เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัคร  และพิจารณาถึงปัญหาการเรียนของนิสิตใหม่  เช่นผลการ
เรียน   เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป  เช่นทางหลักสูตรฯ พบว่า
การรับนิสิตที่ไม่จบการศึกษาทางภาษาอังกฤษ  จะมีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้พ้ืนฐานในสาขา  เช่นไม่มี
ความรู้พ้ืนฐานภาษาศาสตร์  หรือการวิจารณ์วรรณคดี   นอกจากนี้การก าหนดเกรดเฉลี่ย  ท าให้ผู้สมัครที่
มีพ้ืนฐานความรู้ดีมาจากบางสถาบันไม่สามารถสมัครได้  
 ขั้นปรับปรุง  ทางหลักสูตรจึงมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องจบการศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ    
 ในปีการศึกษา 2558   หลักสูตรฯ มีการประชุมเกี่ยวกับแผนการรับนิสิต  มีการพิจารณาเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ เช่น  จ านวนนิสิตที่ตกค้าง  จ านวนอาจารย์ประจ าที่สามารถท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์  และมีมติว่าให้หยุดรับนิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559  เนื่องจากมี
จ านวนที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ไม่เพียงพอ  โดยพยายามแก้ปัญหาเรื่องการหาอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
และวางแผนเร่งรัดให้นิสิตที่ตกค้างจบตามก าหนดระยะเวลา   
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นวางแผน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของนิสิต
แรกเข้า   และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา  โดยมีความคิดเห็นว่านิสิตยังขาดความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
และการน าเสนอ  จึงมอบหมายให้ประธานด าเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม  นอกจากนี้นิสิ ตยังมี
ปัญหาในการปรับตัว  จึงมีการจัดงบประมาณเพ่ือจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ช่วงที่ 1 โดยมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นด าเนินการ  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเสนอ   และติดต่อห้องสมุดเพ่ืออบรมเกี่ยวกับ
การค้นคว้า    นอกจากนี้ทางหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรศศ.ม สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  และสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจฯ  เพ่ือแก้ปัญหาการปรับตัวของนิสิต    ในโครงการนี้มีการจัดพิธีไหว้ครู  ประธาน
หลักสูตรบรรยายเกี่ยวกับกฏระเบียบที่ส าคัญที่นิสิตควรรู้  การเสวนาของนิสิตที่จบการศึกษา และเชิญ
นิสิตรุ่นพ่ีและผู้ที่จบการศึกษาแล้วมาพูดคุยกับนิสิตใหม่  เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา   
 ขั้นตรวจสอบ หลังจากการจัดกิจกรรม  คณะกรรมการด าเนินงานประชุมเพ่ือสรุปผลงาน  ปัญหา
ต่างๆ  และลงมติว่าในปีการศึกษา 2560  ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการปรับพ้ืนฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดเป็นโครงการและมีการเก็บค่าลงทะเบียน 
 ขั้นปรับปรุง  มีการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อม 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_3.1_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เรื่องการรับนิสิตใหม่ 

M.A.Eng _58_3.1_2 รายละเอียดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
M.A.Eng _58_3.1_3 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ช่วงที่ 1 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 ทางหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต  อาจารย์ที่ปรึกษามีการนัดพบ
นิสิตภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพื่อให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน  และมีการก าหนด Office Hour เพ่ือให้นิสิต
เข้าพบ  และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียน  มีปัญหาน าเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดท าทะเบียนนิสิต  ให้ค าปรึกษาหารือ
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  ก าหนด Office Hour เพ่ือให้นิสิตเข้าพบ  ในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือจัด
รายวิชาเลือกตามความสนใจของนิสิต  ทางหลักสูตรฯ มีการประชุมนิสิตในแต่ละชั้นปี  เพ่ือให้ค าปรึกษา
ในเรื่องแผนการเรียน    เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ 2 มีการนัดพบนิสิตเป็นรายบุคล  เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการหา
หัวข้อปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  และแนะน านิสิตให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อไป   
จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานิสิต นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยังมีช่องทางในการให้นิสิต
ปรึกษาหารือได้โดยใช้ไลน์อีกด้วย 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ก าหนด Office Hour เพ่ือให้นิสิตเข้าพบ  ท าบันทึก
การให้ค าแนะน าและการนัดหมาย  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการวิจัย มีปัญหาน าเรื่องเข้าคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มีระบบการด าเนินการควบคุมการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ดังนี้ 
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นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพื่อเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัย ต่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ 

 
คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งตั้ง 

อาจารย์ควบคุม/อ่าน/กรรมการสอบ 
 

นิสิตพบอาจารย์ควบคุมงานวิจัยเพื่อปรึกษาการท าวิจัย 
เมื่อพร้อมให้ 

 
นิสิต อาจารย์/และกรรมการนัดหมายวันสอบเค้าโครง แล้ว 

ยื่นเรื่องผ่านเลขาหลักสูตรเพ่ือออกหนังสือเชิญสอบ 
 

   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
 นิสิตยื่นเรื่องเสนอเลขานุการหลักสูตรฯ เพ่ือ  นิสิต/อาจารย์ฯ/กรรมการนัดหมายวัน 

ตรวจสอบเอกสาร นัดหมายวันสอบปากเปล่า  สอบเค้าโครงครั้งที่ 2 
 
 

  ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
นิสิตน าแบบฟอร์มเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิต/อาจารย์ฯ/กรรมการนัดหมายวัน 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หน้า 109 

 

 ขั้นวางแผน  ในต้นปีการศึกษา 2558  ทางหลักสูตรฯได้รับทราบจ านวนเงินงบประมาณท่ีหลักสูตรฯ
ได้รับการจัดสรร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาวางแผน  ที่ประชุมได้
พิจารณาปัญหาที่นิสิตในหลักสูตรไม่จบตามก าหนดเวลา มีการพิจารณาถึงการด าเนินการในปีการศึกษา 
2557 ซึ่งได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  แต่หลักสูตรฯ ยังมีนิสิตตกค้าง
จ านวนมาก  กรรมการจึงพิจารณาปัญหา   เห็นว่าในปีการศึกษามีการจัดเพียงครั้งเดียว  จึงมีมติให้จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยให้มีการจัดแบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิต
ด าเนินการท าวิจัย  และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรฯเป็นประธานโครงการ   และพิจารณาการจัด
กิจกรรมของหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2558  เพ่ือแก้ปัญหาการส าเร็จการศึกษาล่าช้า   ทางหลักสูตรได้ท างานเชิงรุก  โดย
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ได้มีการด าเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงกิจกรรม  
ช่วงที่ 1  เพ่ือส่งเสริมนิสิตในการปรับตัวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จึงจัดการบรรยายเรื่อง  การสืบค้นข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งนิสิตได้มี
โอกาสได้สืบค้นข้อมูลจริงๆ  ในขั้นตอนนี้  นิสิตยังได้เรียนรู้วิธีที่จะหาหัวข้องานวิจัยที่ทันสมัย 
ในช่วงที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาการเขียนของนิสิต  จากการประชุมในช่วงวางแผน  พบว่านิสิตมี
ปัญหาด้านการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ   จึงเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการเขียนงานวิจัย  ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้นิสิตได้น างานเขียนของตนมาให้วิทยากรพิจารณาถึงปัญหาการเขียนของแต่ละคน  ในช่วงที่ 3  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตปีที่ 4  ซึ่งก าลังเขียนงานปริญญานิพนธ์  สามารถจบได้ทันก าหนด  จึงจัดบรรยาย
เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัย  โดยเชิญอดีตบรรณาธิการวารสารภาษาปริทัศน์มาบรรยาย  และมี
การอบรมเชิงปฏิบัตการในช่วงบ่าย   นอกจากนี้จากการส ารวจพบว่านิสิตปี 1 มีความสนใจทางวรรณคดี  
จึงร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางวรรณคดีมาจากประเทศญี่ปุ่น  เพ่ือมาบรรยาย
เรื่องการหาหัวข้อวิจัยทางวรรณคดี เพ่ือให้นิสิตปี 1 มีหัวข้องานวิจัย   และพบนิสิตที่สนใจจะท างานวิจัย
ทางวรรณคดีเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจ   อีกทั้งให้ค าปรึกษากับนิสิตที่
สอบเค้าโครงแล้วและก าลังเขียนงานวิจัยทางวรรณคดีเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานที่
ก าลังเขียน 
 นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์ทางวิชาการ   จึงพยายามส่งเสริมให้นิสิต
ขอทุนการศึกษาเพ่ือไปน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่  นาย
จิรวุฒิ  สารฤทธิ์ นางสาวกนกวรรณ  แกล้วหาญ นางสาวศิริกานต์  หิวานุพงศ์ นางสาวกุลศิริ  วรกุล
นางสาวสายสมร  พิมพ์ทอง และนางทิวาพร  สุวรรณเจริญ  ซึ่งนิสิตของภาควิชายังได้รับรางวัล  Best 
Young Scholar  นอกจากนี้ยังติดต่อให้นิสิตได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวอเมริกัน  ที่รัฐแมรี่แลนด์  
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก  เช่น  นางสาวกนกวรรณ  แกล้ว
หาญ นางสาวศิริกานต์  หิวานุพงศ์ นางสาวกุลศิริ  วรกุล 
 20 
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 เพ่ือให้นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และใช้ภาษาอังกฤษ  จึงส่งเสริมให้นิสิตเป็นพิธีกรใน
การประชุมระดับนานาชาติ 
 ขั้นตรวจสอบ ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม  ทางหลักสูตรฯมีการประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาในระหว่างด าเนินการ  มีการน าผลการประเมินโครงการของนิสิตมาพิจารณา  และมีการสัมภาษณ์
นิสิตถึงความต้องการการสนับสนุน  ที่ประชุมมีมติว่าในปีการศึกษา 2560  ควรมีการให้ทุนสนับสนุนนิสิต
ในการเผยแพร่ผลงาน 
 ขั้นปรับปรุง  มีการติดต่อวืทยากรมาบรรยายทางวรรณคดี 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_3.2_1 สมุดบันทึกการนัดพบ 
M.A.Eng _58_3.2_2 รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

M.A.Eng _58_3.2_3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  

  

 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 9 9 9 7 6 6 66.67 

2555 - - - - - -  
2556 12 - - 12 10 10 83.33 

2557 13 - - - 13 13 100 

2558 11 - - - - 11 100 
อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนสิิตชั้นปีที่ 3 

                           จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 
รายการหลักฐานอ้างอิง ทะเบียนนิสิต  และรายชื่อนิสิตในระบบ supreme 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
 นิสิตมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่ดีพอ  จึงหยุดเรียนกลางคันและบางคนทางหลักสูตรฯ ช่วย

ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์  เพ่ือโอนย้ายไปเรียนที่คณะดังกล่าว  นอกจากนี้นิสิตมักได้งานท าเมื่อ

อยู่ชั้นปีที่ 2 จึงหยุดเรียนกลางคัน  ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  ไม่สามารถเปิดสอนได้  ทางภาควิชาฯ  จึงโอนนิสิตที่มีอยู่มา

เรียนที่สาขาภาษาอังกฤษ  นิสิตบางคนไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษเพียงพอ แต่ทางหลักสูตรได้มี

การด าเนินการเชิงรุก  เพื่อช่วยให้นิสิตปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้  เช่นการเตรียมความพร้อม  

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ป ี2553 7  - 2 (28.57) 1 (14.29) 3 (42.86) 

ป ี2554 - - - - - - 

ป ี2555 12 - - - - - 
ป ี2556 13 - - - - - 

ป ี2557 11 - - - - - 
รายการหลักฐานอ้างอิง  M.A.Eng _58_3.3_1  สรุปผลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

นิสิตเมื่อจบการเรียน coursework แล้วกลับไปท างาน  ไม่มาด าเนินการท าปริญญานิพนธ์/สาร

นิพนธ์  และมาด าเนินการในปีที่ 5 ที่เป็นปีสุดท้ายในการศึกษา 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.55 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.15 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2556  เท่ากับ 4.05 
 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร โดยมีแนวโน้มผลการประเมิน 4.25 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
1. นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่นั่งท างาน 
 
 
 
2. ห้องเรียนที่คณะจัดให้  มักเป็นห้องขนาดเล็ก  
คับแคบ และมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
 

1. หลักสูตรฯ ได้ประสานงานกับคณะ
มนุษยศาสตร์  เพ่ือจัดหาห้องเพ่ือเป็นที่นั่ง
ท างานของนิสิต  และคณะฯ ได้จัดห้องให้เป็น
ห้องของบัณฑิตศึกษา 
2. ประธานของหลักสูตรฯ ได้ติตต่อกับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการจัดห้องเรียนเพื่อขอห้องเรียน
ที่เหมาะสมมากขึ้น 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_3.3_2 ทะเบียนนิสิต 

M.A.Eng _58_3.3_3 รายชื่อนิสิตในระบบ supreme 
M.A.Eng _58_3.3_4 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

M.A.Eng _58_3.3_5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
M.A.Eng _58_3.3_6 รูปถ่ายห้องท างานของบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ขั้นวางแผน  หลักสูตรฯ  และภาควิชาภาษาตะวันตก  มีการพิจารณาอัตราก าลัง และพยายามหา

อัตราทดแทน  
 ขั้นด าเนินงาน  ทางหลักสูตรฯ เห็นว่า ดร.สุทัสสี  สมุทรโคจร  ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558  และเชี่ยวชาญในสาขาวรรณคดี  ทางหลักสูตรฯมีการเตรียม
อัตราก าลังทดแทน โดยส่งอาจารย์    วิริยา  ด่านก าแพงแก้ว ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ในสาขา
วรรณคดี  และได้ให้ ดร.นันทนุช  อุดมละมุล  ซึ่งเพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวรรณคดี  เข้า
ไปสังเกตการสอนในวิชาที่ ดร. สุทัสสี  สมุทรโคจร  เป็นผูส้อน  เพื่อให้ ดร. นันทนุชสามารถสอนแทน ดร. 
สุทัสสี  สมุทรโคจรต่อไป  นอกจากนี้ยังพยายามหาอัตรามาทดแทน  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  และได้
เชิญ ผศ.ดร. แสงจันทร์  เหมเชื้อ  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ มาเป็นอาจารย์ประจ า  
นอกจากนี้ ดร.ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 
2558  ทางหลักสูตรฯร่วมกับภาควิชาได้เชิญ ดร.ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์  เป็นผู้เชี่ยวชาญ  และพยายามหา
อัตราทดแทน  โดยได้ต าแหน่งและมีประกาศรับสมัคร  แต่ผู้ผ่านการรับสมัครมีปัญหาการชดใช้ทุน  จึงไม่
สามารถมารับต าแหน่งได้   

ขั้นตรวจสอบ  ทางหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่ยังขาดแคลนอาจารย์  พบว่า
หลักสูตรได้ประกาศรับอาจารย์ใหม่  แต่ก็ยังไม่ได้อัตรามาทดแทน  เพ่ือแก้ปัญหา  และมีมติให้รับเป็น
ปริญญาโทโดยมีเงื่อนไขให้ไปเรียนต่อปริญญาเอก ขณะนี้ภาควิชาฯได้อัตราเพ่ิมอีกหนึ่งต าแหน่ง  และได้
ประกาศรับสมัคร  แต่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก   จึงมีการประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาอัตราก าลัง  และมี
มติว่าให้เปิดรับต่อไป  และช่วยกันประชาสัมพันธ์ 

ขั้นปรับปรุง ภาควิชาฯ ได้รับ   อาจารย์ชมเพลิน  พิมพะกร โดยจะต้องไปเรียนต่อปริญญาเอก
และกลับมาท างานให้กับภาควิชาฯ   

ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มีการด าเนินงานดังนี้ 
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คณาจารย์บัณฑิตของภาควิชาภาษาตะวันตก 

ประชุมพิจารณาอาจารย์ประจ าของแต่ละหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ  และสาขาที่เชี่ยวชาญ  

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประชุมพิจารณาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
    

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ประชุมพิจารณาอาจารย์ประจ าของแต่ละหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ  และสาขาที่เชี่ยวชาญ 

 
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย 

 
 

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการจัดท า work load ของอาจารย์ประจ า  ซึ่งได้แก่ภาระการสอน  และภาระการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์  เพื่อให้อาจารย์ประจ ามีภาระงานที่เหมาะสม 
 หลักสูตรฯ ประสานงานกับฝ่ายจัดตารางสอนเพ่ือดูแลการจัดคาบสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เหมาะสม  หากเกิดปัญหาจะน าเข้าคณะกรรมการบริหารภาคฯเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน   

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรฯส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง  โดยด าเนินการร่วมกับภาควิชาฯ  ในการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเอง  โดยเวียนกัน  ปีงบประมาณ 2558 ได้ส่ง ผศ.ดร.สุภาภรณ์  
ยิ้มวิลัย  และดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล   ปีงบประมาณ 2559 ได้พิจารณาคัดเลือก ดร. วรรธนะ  สุขศิริ
ปกรณ์ชัย เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้จบปริญญาตรีและโท  ในสาขาภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้ดร. วรรธนะ  สุขศิริ
ปกรณ์ชัย  มีวุฒิตรงกับสาขา  จึงให้อาจารย์ไปเข้ารับการอบรมทางภาษาอังกฤษ  ในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระบบการด าเนินการดังนี้ 
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คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ พิจารณา 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณา
ปัญหา 

และหาแนวทางปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ พิจารณา 
 

 

 
 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

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

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อของบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
ประชุมพิจารณาคัดเลือก 

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

3 ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์
ไกล 

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

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

5 ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเชื้อ 1. การประชุมสัมมนาทางวิชาการรับนานาชาติ Pedagogical and 
Cultural Approaches in Western Languages 13-14 เ มษายน 
2559 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีต าแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียน
ต าราและหนังสือ  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตได้รับ  ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเชือ้  เป็น

อาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_4.1_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
M.A.Eng _58_4.1_2 บันทึกการประชุมภาควิชาฯเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 

M.A.Eng _58_4.1_3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ 

M.A.Eng _58_4.1_4 ค าสั่งโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการรับนานาชาติ Pedagogical and 
Cultural in Western Languages  
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4.40 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 88 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 
 

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

0.40 

2 
 

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

0.80 

3 
 

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

1.00 

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

0.40 

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

1.00 

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

0.80 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 4.40 
คิดเป็นร้อยละ 88 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_4.2_1 รายละเอียดคุณวุฒิและต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

M.A.Eng _58_4.2_2 รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 5 5 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.27 4.44 4.62 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

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

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  ในการออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการส ารวจความ 

คิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต  มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร   และด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  หลักสูตรจึงมีการออกแบบให้มีวิชาพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมนิสิตให้มีความรู้ในด้านการด าเนินการวิจัย 
และการเขียนระดับบัณฑิตศึกษา มีหมวดวิชาบังคับ  เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมที่จะไปเลือกเรียนวิชาเลือก
ซึ่งมี 2 หมวด  คือ  ภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์  และหมวดวรรณคดี  จึงออกแบบให้เรียนวิชาเอก
บังคับท่ีมาจากทั้งสองหมวด  คือ Study of Language  และ Seminar in Literary Criticism  นอกจากนี้
ในหมวดวิชาเลือก  ทางหลักสูตรมีวิชาเลือกที่หลากหลายในแต่ละหมวด  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้
ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง 
 ทางหลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกแผนการเรียนได้  ในภาคเรียนที่ 2  ที่มีทั้งแผน ก  และ
แผน ข  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกได้เหมาะสมกับความสามารถ  และอาชีพการท างานของตนเอง  เช่น
นิสิตที่ท างานที่บริษัท  มักจะเลือกแผน ข 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ทางหลักสูตรฯ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรฯมีความเหมาะสม  ทันสมัย  
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีระบบ ดังนี้ 
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ประชุมเพ่ือวางแผน 
 

ด าเนินการของบประมาณ ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
 

น าเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาพิจารณา 

คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 

ประชุมสรุปผลงาน 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

เชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์หลักสูตร  สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  
 

ประชุมเพ่ือด าเนินการปรับปรุง 
 

คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 

ประชุมสรุปผลงานเกี่ยวกับปัญหาและการด าเนินการปรับปรุง 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

ด าเนินงานปรับปรุงรายละเอียดในมคอ 2 
  

น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 
 

น าเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  จะครบรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  ในปีการศึกษา 2559  แต่ทางหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วในปี
การศึกษา 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นวางแผน  ทางหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ของบประมาณ  และจัดท าโครงการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือวางแผนและด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร 
 ขั้นด าเนินงาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามาวิพากษ์หลักสูตร  มีการประเมินหลักสูตร  โดย
รวบรวมข้อมูลจาก 3 ฝ่าย คือ ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร  ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า  
และความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพื่อด าเนินการพิจารณา
ปรับปรุง มคอ. 2   
 ขั้นตรวจสอบ  เมื่อเกิดปัญหาในการปรับแก้มคอ. 2 คณะกรรมการด าเนินงานประชุมเพ่ือปรึกษา
และแก้ปัญหา  เช่นเมื่อส่งมคอ. 2 ฉบับร่างไปให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา  และได้รับ
ข้อคิดเห็นให้มีการปรับแก้  คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการปรับแก้  โดยก าหนดวันประชุม  
และจะมีการแบ่งกลุ่มตามหมวดวิชาเพ่ือดูรายละเอียด 
 ขั้นปรับปรุง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือด าเนินการปรับแก้  ขณะนี้ได้ มคอ. 2 
ฉบับร่าง แล้ว  และได้ส่งให้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

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

 

การบริหารหลักสูตร 
 ทางหลักสูตรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  โดยประชุมคณาจารย์บัณฑิตเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับ  
แลการบริหารงานของหลักสูตร  ซึ่งได้แก่  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า  การรับอาจารย์ใหม่  การรับนิสิต
ใหม่  การปรับปรุงหลักสูตร  การดูแลก ากับการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  การทวนผลการเรียนรู้   
นอกจากนี้ยังพิจารณาปัญหาต่างๆ  และทางหลักสูตรก็จะด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ทางหลักสูตรฯ  จะมีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารหลักสูตร  เพื่อน าผลมาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม 
 

พิจารณารายวิชาที่นิสิตเลือกเรียน  

ประธานหลักสูตร ฯประสานงานกับฝ่ายจัดตารางสอนของภาควิชาฯ 
 

พิจารณาอาจารย์ผู้สอนโดยดูคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญ 

 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรมีปัญหาเกี่ยวกับการหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เนื่องจากมีอาจารย์ที่ย้าย  และ

เกษียณอายุทุกปี  ทางหลักสูตรฯ พยายามหาอัตรามาทดแทน  แต่มักไม่มีผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

นอกจากนี้เนื่องจากอาจารย์ย้ายและเกษียณอายุ  ท าให้ไม่มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ที่เพียงพอ  อาจารย์บางท่านให้ค าปรึกษาแก่นิสิตไปก่อน  โดยยังไม่ท าเรื่องแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ รอ
จนกว่านิสิตในที่ปรึกษาท่ีรับไว้ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ไม่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
จัดท าแผนอัตราก าลัง  ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิปริญญาโท  ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
- การก าหนดผู้สอน 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ส ารวจความต้องการของนิสิตเกี่ยวกับวิชาที่จะเลือกเรียน 
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ส่งภาควิชาฯ  เพ่ือส่งต่อให้คณะ 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดเตรียม ฟอร์ม มคอ. 3 
ส่งให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินงาน 

 
อาจารย์ผู้สอนจัดท ามคอ.3 

ส่งให้ประธานหลักสูตรตามก าหนดเวลา 
 

ประธานหลักสูตรน ามคอ. 3 ที่ผู้สอนส่งมาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณามคอ. 3 
 

เหมาะสม    ปรับปรุง 
        
         อาจารย์ผู้สอนปรับปรุง 
 
         ส่งให้ประธานหลักสูตร 
  
   
     

 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
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- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 

นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพื่อเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยต่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าเข้า 

 
คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ 
 
 
 

   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
  นิสิตยื่นเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา    นิสิตด าเนินการแก้ไข 
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   นิสิตด ำเนินกำรแกไ้ข 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

 
นิสิตกรอกแบบฟอร์มภาควิชาฯ เพื่อเสนอหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยต่อ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าเข้า 
 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาหัวข้อ 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ 
โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญ  และจ านวนนิสิตในที่ปรึกษา 

 
 

   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
 
  นิสิตยื่นเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ 

 
 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ขั้นวางแผน หลักสูตรฯ มีการประชุมเกี่ยวกับปัญหาที่นิสิตจบการศึกษาล่าช้าเพ่ือวางแผนเชิงรุก  
ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  และมีนโยบาย ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานของ 

นิสิต 
2. จัดตารางสอนเพื่อเอ้ืออ านวยให้นิสิตได้เรียนสิ่งที่ตนเองสนใจและตั้งใจจะท างานวิจัยใน 

เรื่องนั้นๆ 
ขั้นด าเนินงาน ประธานหลักสูตรฯได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ  ซึ่งได้ด าเนินการจัด 

โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งมีวิทยากรมาบรรยายเรื่องการเขียนงานวิจัย  ในวันที่ 18 
มิถุนายน 2559  ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการเขียนสรุปผล  และอภิปรายผล  ซึ่งนิสิตมีปัญหากันมาก  และมี
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การบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  ในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2559 
 นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯส่งเสริมให้นิสิตได้มีการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  โดยสนับสนุน
การขอทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อไปน าเสนอผลงาน 
 ในการจัดตารางสอน  ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดรายวิชา Topics in Literature  
และ Topics in Linguistics เพ่ือให้นิสิตได้มุ่งศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนเองสนใจ  เพ่ือได้หัวข้องานวิจัยเมื่อจบ 
coursework 
 ขั้นตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุม  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์/สานิพนธ์  จากอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์/สานิพนธ์  และมีการนัดพบ
นิสิตเพ่ือสอบถามปัญหา  พบว่านิสิตมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  และการน าเสนอผลงาน 
 ขั้นปรับปรุง จัดโครงการสนับสนุนทุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_5.2_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
M.A.Eng _58_5.2_2 รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

อาจารย์ผู้สอน จัดท า มคอ. 3  
(ถ้ามีผู้สอนหลายคน ประชุม  เพื่อด าเนินการจัดท า มคอ. 3) 

 
 

ประธานหลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการประเมินผลใน มคอ.3 
 
 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับความรับผิดชอบ  การประเมินผล 
ของรายวิชา   มาตรฐานการเรียนรู้   ที่หลากหลาย 

 
 

อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผล 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผล 
(ถ้ามีหลายท่าน ประชุมตัดสินผลร่วมกัน) 

 
 

ประธานหลักสูตร 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตรทวนผลสัมฤทธ์ 
 
 

ประธานหลักสูตรน าเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ 
 

 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ทวนผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 ในปีการศึกษา 2557  หลักสูตรมีการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนดังนี้  ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนส่งผล
เกรดที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีการประชุมภาควิชาฯ  ประธานหลักสูตรฯ น าเสนอเกรด
ของแต่ละรายวิชา  อาจารย์ในภาควิชาดูความเหมาะสมการให้เกรด 
 ในปีการศึกษา 2558  
 ขั้นวางแผน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาการทวน
ผลสัมฤทธ์  โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่งข้อสอบและวิธีการประเมินผลที่ประธานหลักสูตร  เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในการประเมิน 
 ขั้นด าเนินงาน  ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ  และการ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา  และดูการให้ผลการเรียน  หลังจากนั้นส่งผลให้คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
ตรวจสอบอีกครั้ง 
 ขั้นตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการประเมินผล 
 ขั้นปรับปรุง  น าผลการพิจารณาแจ้งอาจารย์เพ่ือปรับปรุง 
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

เลขานุการหลักสูตร 
จัดเตรียมแบบฟอร์ม มคอ. 5 

 
 
 

อาจารย์ผู้สอน จัดท า มคอ. 5  
(ถ้ามีผู้สอนหลายคน ประชุม  เพื่อด าเนินการจัดท า มคอ. 5) 

 
 

ประธานหลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
 
 

ประธานหลักสูตร 
จัดท ามคอ. 7  จากมคอ. 5 

 
 

  หัวหน้าภาควิชาฯ  
 
 

ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 
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- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
กรรมการสอบประชุมวางแผน 

 
 

นิสิตน าเสนอ 
 
 

กรรมการซักถาม 
 
 

กรรมการแต่ละท่านบันทึกคะแนนลงในแบบประเมิน 
 
 

ประชุมตัดสินผล 
 

 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

M.A.Eng _58_5.3_1 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา  และพิจารณาหัวข้อ 

M.A.Eng _58_5.3_2 แบบฟอร์มการให้คะแนน 
M.A.Eng _58_5.3_3 บันทึกการประชุมเกี่ยวกับการทวนผลการเรียนรู้ 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานจามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7     
ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อ 1, 6 และ ข้อ 10 เท่านั้น การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้ออื่น ๆ และ/หรือการด าเนินงานตามสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตาม มคอ.2 หมวดที่ 
7 ข้อ 7 ของหลักสูตรนั้น ๆ    
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มี
ส่วนร่วมในการประชุม
จ านวน 5 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2558 เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน  

บันทึกการ
ประชุม 

M.A.Eng 
_58_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ 
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 
เมื่อวันท่ี  12 มีนาคม 2555 
โดยมรีายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

มคอ.2 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

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

หลักสตูรฯ มีรายละเอียดของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จ านวน 5 วิชา และภาคเรยีน
ที่ 2/2558 จ านวน 4 วิชา 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  

รายละเอียด
ของรายวิชา 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

หลักสตูรฯ ได้จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ใน
ภาคเรยีนที่ 1/2558 จ านวน 
5 วิชา และภาคเรยีนที่ 

รายงานผลการ
ด าเนินการของ

รายวิชา 
M.A.Eng 

_58_5.4_1  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

 2/2558 จ านวน 4วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

หลักสตูรฯ มีการจดัท า
รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2558 

ส าเนา มคอ. 7 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของนสิิตในรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปกีารศึกษา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 มีการทวน
ผลการเรยีนรู้ของนิสิต  โดยมี
การด าเนินการดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาผลการเรียนรู ้
2. คณะกรรมการบริหาร
มนุษยศาสตร์มีการประชุม
เพื่อพิจารณาผลการเรียนรู ้

บันทึกการ
ประชุมการ
ทวนสอบผล

การเรยีนรู้ของ
นิสิตใน

รายวิชาที่เปิด
สอน 

M.A.Eng 
_58_5.4_1 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 
ปีท่ีแล้ว 

หลักสตูรฯ มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 
7 ปีท่ีแล้ว 

ส าเนา มคอ. 7 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
                                                                  

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ 
มีอาจารย์ใหม่ 1 คน  และ
ได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

บันทึกการ
ประชุม 

M.A.Eng 
_58_5.4_1 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุก
คนได้รบัการพัฒนาทาง

รายละเอียด 
การพัฒนาทาง
วิชาการของ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

 
 
                                                                

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์
ประจ า 

M.A.Eng 
_58_5.4_1 

10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

หลักสตูรฯ ไดด้ าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร  
โดยมผีลการประเมิน เฉลี่ย 
4.55 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปี

สุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพ
หลักสตูร 
M.A.Eng 

_58_5.4_1 

11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

หลักสตูรได้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 
โดยมผีลการประเมิน เฉลี่ย 
4.87 

ใบประเมิน
ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้
บัณฑิต 

M.A.Eng 
_58_5.4_1 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้  
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ  ร่วมกับคณะเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีระบบดังนี้  
 

คณะส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      หลักสูตรส ารวจปัญหาและความต้องการ 
 
 

หลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผน 
 
 

    จัดสรรงบประมาณ         แก้ปัญหา 
 
 

เสนอกรรมการคณะเพ่ือพิจารณา 
 

 
 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้มีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม  
ต่อการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร  และพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
สื่อและอุปกรณ์การสอน  เช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนไม่ทันสมัย  มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต 
 ขั้นวางแผน  หลักจากได้ผลประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผน  ที่
ประชุมมอบหมายให้ประธานหลักสูตรประสานงานและร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ จัดท าแผนในการซื้อ
และปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ขั้นด าเนินงาน ประธานหลักสูตรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  เพื่อย้ายห้องเรียนที่
มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน  นอกจากนี้เพ่ือเป็นการเอ้ืออ านวยเกี่ยวกับการค้นคว้าของนิสิต  ทาง
หลักสูตรฯ มีการจัดเก็บปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  และเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ของนิสิตไว้ที่
ห้อง 215  เพ่ือให้นิสิตได้ค้นคว้าได้สะดวก  อีกท้ังยังมีการจัดหนังสือเก่ียวกับภาษาอังกฤษ  และวรรณคดี  
ไว้เพ่ือให้นิสิตสามารถมาค้นคว้าได้ที่ห้อง 213/1 นอกจากนี้นิสิตยังสามารถค้นคว้าหนังสือจากห้องสมุด
กลาง 
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 เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทางคณะได้จัดห้อง Self-access  เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกภาษาและ
ค้นคว้าด้วยตนเองอีกด้วย 
 ขั้นตรวจสอบ ในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อได้ผลการประเมินมีการประชุมเพื่อท าแผนในการจัดซื้อและแก้ปัญหา 
 ขั้นปรับปรุง  หลักสูตรร่วมกับคณะฯ  จัดท าแผนเพ่ือปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเตร์เนต  และซื้อ
อุปกรณ ์
  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
หลักสูตรฯ  ร่วมกับคณะเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีระบบดังนี้   
 

คณะส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      หลักสูตรส ารวจปัญหาและความต้องการ 
 
 

หลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผน 
 
 

    จัดสรรงบประมาณ         แก้ปัญหา 
 

 
เสนอกรรมการคณะเพ่ือพิจารณา 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.A.Eng _58_6.1_1 หนังสือเชิญประชุมเพ่ือจัดท าแผน 

M.A.Eng _58_6.1_2 แผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 5  

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

แผนการแลก เปลี่ยน
นิสิตกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน 

30 เมษายน 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ ์
ยิ้มวิลัย 

มีการจัดส่งนิสิตเพ่ือให้มีประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรม
ของคนอเมริกัน  แต่ไม่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนนิสิต 

แผนจัดอบรมการเขียน 
มคอ. 

30 มิถุนายน 2558 ผศ.ณัฎฐา 
แก้วฉา 

ทางหลักสูตรไม่ได้จัด เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม 

โครงการพัฒนานิสิต 30 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ ์
ยิ้มวิลัย 

ด าเนินการตามแผน 

แผนการจัดส่งอาจารย์
เข้าร่วมการอบรม 

30 เมษายน 2558 ผศ.ดร.สุภาภรณ ์
ยิ้มวิลัย 

ร่วมกับภาควิชาฯ จัดส่ง ดร.นราธิป  
ธรรมวงศา  เข้ารับการอบรม 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร  และการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า  พบว่าควรมีวิชาที่เก่ียวกับการวิจัย 
มากกว่า 1 รายวิชา  จึงสมควรปรับรายวิชาพ้ืนฐาน  โดยเพิ่มวิชา อก 602 การเขียนงานวิจัย 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ 

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)     
จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร  และการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า  พบว่านิสิตที่เข้ามาปี 1  มักม ี

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  จึงไม่ควรเปิดรายวิชาที่มีเนื้อหา
เข้มข้นในปี 1 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์ทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 

30 กรกฎาคม 2560 ประธานหลักสูตร 

จัดโครงการพัฒนางานวิจัย 30 มิถุนายน 2560 
                  

ประธานหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
1.1 ส่งเสริมให้นิสิตแผน ข มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับทีสูงขึ้น 

  1.2 ส่งเสริมให้รายวิชาต่างๆ มีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
ภาษาเพ่ิมขึ้น 
 
 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 นิสิตมีพ้ืนฐานทักษะทางภาษอังกฤษไม่ดี  ควรมีการปรับพื้นฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิต 
 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีการเผยแพร่ในระดับที่ดีขึ้น 
2. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่  เช่นการประชุมทางวิชาการระดับชาติและ 

นานาชาติ 
3. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.52 ระดับคุณภาพดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 4 4.00 ระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี 4 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

3.62 ระดับคุณภาพดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 
4.52 

(2.1,2.2) 
4.52 ระดับคุณภาพดี 

3 3 
3.00 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
4.00 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

5 4 
3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 
3.00 
(6.1) 

- 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.43 3.50 4.52 3.62 ระดับคณุภาพด ี
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2   

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีมาก 
2. มีโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ได้ไปเผยแพร่
ผลงานในต่างประเทศโดยได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน
จากมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมให้รายวิชาต่างๆมีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้ภาษาเพ่ิมข้ึน 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้นิสิตแผน ข มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

  
 
องค์ประกอบท่ี 3  

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการประเมินผลจากการปรับกระบวนการจนมีผล
การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

  

 
องค์ประกอบท่ี 4 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.อาจารย์ประจ าของหลักสูตรมีคุณภาพทั้งในเรื่อง
คุณวุฒิ   ต าแหน่งทางวิชาการ  และผลงานทาง
วิชาการ 

ส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.เป็นหลักสูตรที่มีวิชาเลือกที่หลากหลาย น าผลการประเมินมาปรับปรุง ให้เห็นผลเด่นชัดมากขึ้น 

เช่น การประเมินผู้เรียน การวางระบบผู้สอน 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

 จัดท าแผนที่น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
  

 
องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เห็นผลเด่นชัดมากขึ้น   ควรมีการประเมินผลจากการปรับกระบวนการจนมีผล
การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และ 

หลักสูตรศิลปศาตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 

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

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

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 :  ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลยั 

ลายเซ็น :    ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผศ.ดร. สายวรุณ  จ าปาวลัย์ 

ลายเซ็น :    ผศ.ดร. สายวรุณ  จ าปาวัลย์  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ 

ลายเซ็น :    อ.ดร.ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ 

ลายเซ็น :    ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ                 วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล 

ลายเซ็น :    ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 
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เห็นชอบโดย : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สายวรุณ  จ าปาวัลย์  (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น :       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สายวรุณ  จ าปาวัลย์  วนัที่  10  สิงหาคม  2559 
 

เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร. วาณี  อรรจน์สาธิต  (คณบดี) 

ลายเซ็น : อาจารย์ ดร. วาณี  อรรจน์สาธิต   วันที่   สิงหาคม  2559 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา

และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

EN 501 1/2558 1            1 1 
EN 502 1/2558  3 12          15 15 
EN 541 1/2558 3 2 6          11 11 

EN 521 1/2558  3 12          15 15 
EN 636 1/2558  5 4  1        10 9 

EN 637 1/2558 1 2 2 1         6 5 
EN 649 1/2558               
EN 501 2/2558 2 7 1       1   11 10 

EN 532 2/2558 6 5 8       1   20 19 
EN 648 2/2558  2 8          10 10 

EN 637 2/2558  3 3       1   7 7 
                

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ไม่มี      
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ไม่มี    

    

    
    

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มี     
     

     
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นิสิต 

แผนการปรับปรุง 

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

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผู้สอนมีปัญหาในการประเมิน

นิสิตด้านคุณธรรม   จริยธรรม 

แนะน าผู้สอนให้ใช้แบบประเมิน 

ความรู้ นิสิตมี พ้ืนฐานความรู้ทางด้าน

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  

โดยเฉพาะด้านการเขียน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ

เขียนให้แก่นิสิต 

ทักษะทางปัญญา นิสิตไม่ค่อยร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น  มักจะคอยฟังและ

จด  

ฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วย

ตน เ อ งม ากขึ้ น   และมี ก า ร

อภิปรายมากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลและความรับผิดชอบ 

- 
 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตยังมีปัญหาในการสืบค้น

ข้อมูลในฐานต่างๆ   และการ

เขียนการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ

สืบค้นข้อมูลและการเขียนการ

อ้างอิงให้แก่นิสิต 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 1 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 1 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.87 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 3 คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) 2 ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
 ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

2 ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 1 น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
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42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 80 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

2 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   
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59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

2 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  4.40 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   
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78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน  
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน  
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
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ภาคผนวก จ 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย 

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

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02)2601770-7  ต่อ 16268 

Email           supapoy@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

ส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2528 
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Ph.D English University of Delaware, USA   2545 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วรรณคดีภาษาองักฤษ  การอ่านภาษาองักฤษ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

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

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

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

Hawaii, USA Honolulu: HUIC 

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

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

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

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

Social Sciences, Burapha University.  

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

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

 2014 International Conference on Language and Culture Education: Current  

 Perspectives and Future Directions, July 22nd – 23rd, 2014. Bangkok, Thailand: Suan  

 Dusit Rajabhat University.  

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

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

Education: Current Perspectives and Future Directions,’” July 22nd – 23rd, 2014.  

Bangkok, Thailand: Suan Dusit Rajabhat University.  

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

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

สภุาภรณ์  ย้ิมวิลัย. (2554). Introduction to Prose and Poetry.  ต ารา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

อก 602 การเขียนงานวิจัย 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

Teaching Literature to Promote 

the Philosophy of  Sufficient 

Economy 

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2549 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

The Effect of an Integrated 

Approach to Teaching Literature 

on EFL Students’ Critical 

Thinking Skills 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 

The Effect of Multimodal 

Approach on EFL Students’ 

Reading Ability 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มศว 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จ าปาวัลย์ 

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

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 2601770-7  ต่อ 16219 

Email          saiwaroon@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

ส าเร็จ 

ค.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2525 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 

Ed.D. Curriculum & Instruction Illinois State University 2544 

 

ความเชี่ยวชาญ     

 ภาษาองักฤษ หลักสตูรและการสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

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

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

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

  communication problems and strategies used by Thai employees in an international  

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

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

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

  Culture in second language teaching and learning. The International Journal of Asian  
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  Arts and Culture, 1(1), 147-150.  

                    Numpoon, P., Chumpavan, S., & Srinaowaratt, S. (March, 2012). Thai students’ performance  

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

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

  www.shreeprakashan.com) 

 

 2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

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

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

  Srinakharinwirot University.   

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

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

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

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

  Muhammadiyah, ,  

  

 3.  ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 501 การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

อก 602 การเขียนงานวิจัย 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

Pronunciation Problems of Thai 

Learners of English as a Foreign 

Language  

Contemporary 

Issue in Language 

and Humanities 

2556 หัวหน้าโครงการ 

Reading Strategies, Reading 

Problems, and Reading 

Contemporary 

Issue in Language 

and Humanities 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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Achievement of Thai University 

Students Studying in Thailand  

ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   อาจารย์ ดร. นราธปิ ธรรมวงศา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Dr. Narathip  Thumawongsa 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 

ทีท่ างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02)2601770-7  ต่อ 16216 

Email           snowy_is_coming@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

ส าเร็จ 

B.A. Business English, 2543 มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 2543 

M.A Language and Communication, 

2548 

สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  2548   

Ph.D Language and    Communication, 

2558 

สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

 

2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาองักฤษธุรกจิและ เพ่ือการสื่อสาร 

 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

 On Thai College Students’ Pronunciation Performance and Autonomous Learning  

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

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

  Application on English Pronunciation learning. Proceedings from the International  

 Symposium on Business and Social Sciences December 2-4. Tokyo, Japan. 
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Thumawongsa, N. (2013). The Exploration of Teaching Pronunciation of English Using 

Computer Assisted Language Learning for University Students in Thailand. In  

 Proceeding from the 2013 International Conference of Innovation in Teaching 

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

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

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

 2013. Osaka, Japan 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 654 สมัมนาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการ

โฆษณา 

  

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       ดร. วรรธนะ สขุศิริปกรณ์ชัย 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Dr. Watthana  Suksiripakonchai 

ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 

ทีท่ างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 649-5000 ต่อ 16407 

Email           watthanas@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

ส าเร็จ 

LL.B.  Laws University of Canberra, Australia 2550 

LL.B. Laws University of Canberra, Australia 2552 

Ph.D. English Language Teaching  มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ     

ภาษาองักฤษธุรกจิและการแปล 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

 

mailto:watthanas@g.swu.ac.th
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2.  บทความวิจยัที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

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

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

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

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

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล 

     

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา  กุลสริิสวัสด์ิ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Asst. Prof. Dr. Phnita  Kulsirisawas 

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 2601770-7  ต่อ 16219 

Email          Phnita2002@yahoo.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่

ส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2541 

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

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

 

 

ความเชี่ยวชาญ     

การเขียนและการสอนภาษาองักฤษ 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

Verb Related Errors. Journal of Humanities Parithat, Srinakharinwirot University, 

36(1). 

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

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

Srinakharinwirot University, 34(2). 

 

2.  บทความวิจยัที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

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

 Feedback.” Proceedings of CULI National Seminar 2012: Balancing Globalization and 
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Localization in ELT. Retrieved from  http://www.culi.chula.ac.th/International/ 

conferences/National/national2012/index.htm 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 542 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา 

     

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culi.chula.ac.th/International/%20conferences/National/national2012/
http://www.culi.chula.ac.th/International/%20conferences/National/national2012/
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ประวติัและผลงาน 

 

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

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

ต าแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน         คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       (02) 649-5000 ต่อ 16248 

Email           anchalej@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญา

เอก) 

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ี
ส าเรจ็ 

กศ.บ. (เกยีรติ
นิยม) 

ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บาง
แสน 

2530 

M. Ed TESOL University of South Australia,  
Australia 

2540 

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

 
ความเชี่ยวชาญ 

 การสอนภาษาองักฤษ และการพัฒนาครูประจ าการ          

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

 Corporations’ Corporate Social Responsibility Communication Strategies. วารสารบรรณ 

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

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

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

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

  3(6), 252-259. 

Jansem, A. (2013). Teacher Questions in Second Language Classrooms: From Complexity to  
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Simplicity and Implications.  UMT-POLY Journal, 10(2), 66-75. 
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 Psychology of Education.  Online.  DOI 10.1007/s10212-012-0166-x. 

Jansem, A.  (2012). An Analysis of Teacher Talk and Teaching Practices in a Process  
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2.  บทความวิจยัที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

 ไม่มี 

 

 3.  ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่มี 

 

4.  ภาระงานสอน  

รหสัวิชา รายวิชา 

อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ             

 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่มี 
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ความเชี่ยวชาญ 
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ผลงานทางวิชาการ  
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(1): 1-31. 

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

 Learning in English Writing Course. Silpakorn University Journal. 35(1), 1-31. 
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คาดการณ์ไกล, อุมาพร. (2558). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและองค์ประกอบ ที่มี 

ประสทิธภิาพของการเรียนการสอนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ในรายวิชาการเขียนภาษาองักฤษ.  

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ  

(1): 1-31. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 
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รหสัวิชา รายวิชา 

อก 521   ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
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5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการ แหล่งทุน ปีงบประ

มาณที่

ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มี

ต่อแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้

ทศันคติในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ

และความพึงพอใจในบรรยากาศการ

เรียนรู้ของนิสติปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 อุสาห์ภรณ์ สขุารมณ์ 

 

ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มี

ต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชา

ภาษาต่างประเทศของนิสิตปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 อุสาห์ภรณ์ สขุารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หน้า 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรใหม่ 
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การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรใหม่ 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม    ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 1. แก้ไขรหัสวิชา 1 รายวิชา 

 2. แก้ไขรหัสวิชา  และรายช่ือวิชา 1 รายวิชา 

3. ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา  1 รายวิชา 

4. ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา  และรหัสวิชา 1 รายวิชา 

5. ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา  รหัสวิชา และช่ือวิชา 4 รายวิชา 

6. รวมรายวิชา 4 รายวิชา 

7. เพ่ิมรายวิชา 11 รายวิชา 

8. ยกเลิกรายวิชา 7 รายวิชา 

9. เปล่ียนหมวดวิชา 1 รายวิชา 

10. ยกเลิกหมวดวิชาเลือกเสรี   

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หน้า 175 

 

2.1 แก้ไขรหัสวิชา 

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 653  สัมมนาเร่ืองสั้น    

 

อก 533 สมัมนาเร่ืองสั้น มีการเปล่ียนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ท าให้ล าดับรหัส

วิชาเปล่ียนไป 

 

2.2 แก้ไขรหัสวิชา  และรายฃ่ือวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 636  สัมมนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร อก 525  การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร มีการเปล่ียนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ท าให้ล าดับรหัส

วิชาเปล่ียนไป  แก้ไขช่ือเพ่ือให้ชัดเจนว่าศึกษาเฉพาะ

ภาษาองักฤษเทา่นั้น 

 

2.3 ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา   

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

ศึกษาวิธกีารเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฝึก

เขียนแสดงความคิดเหน็และเขียนเชิงวิเคราะห์ 

ตลอดจนศึกษาวิธกีารอ้างองิเอกสารในแบบสากล 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเขียนบทความและงานวิจัย

ต่อไป 

อก 501  การวิจัยทางภาษาองักฤษ 

อภิปรายประเดน็และระเบียบวิธวิีจัยในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือ การเกบ็

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล 

 

เพ่ือให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2.4 ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา  และรหัสวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 502  การเขียนภาษาองักฤษระดับบัณฑติศึกษา 

ศึกษาวิธแีละฝึกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ

บัณฑติศึกษา ได้แก่ การเขียนโครงการและรายงาน

วิชาการ 

อก 511  สัมมนาการเขียนขั้นสงู 

วิเคราะห์วิธกีารเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฝึก

เขียนแสดงความคิดเหน็และเขียนเชิงวิเคราะห์ 

ตลอดจนศึกษาวิธกีารอ้างองิเอกสารแบบสากลใน

การเขียนบทความและงานวิจัย 

เพ่ือให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

และเพ่ิมเติมรายละเอียดของรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น 

มีการเปล่ียนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ท าให้ล าดับรหัส

วิชาเปล่ียนไป   

 

2.5 ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา  รหัสวิชา และช่ือวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 531  การศึกษาเร่ืองของภาษา   

ศึกษาองค์ประกอบส าคัญทางภาษาศาสตร์  รวมทั้ง

ระบบโครงสร้างของภาษา  ได้แก่ เสียง ค า ประโยค 

และความหมาย ตลอดจนลักษณะสากลของภาษา

และ 

การรับรู้ภาษา 

อก 521  ภาษาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ   

ทบทวนองค์ประกอบพ้ืนฐานของภาษาองักฤษ  และ

อภิปรายเกี่ยวกบั ระบบเสยีง  ระบบค า ระบบ

ประโยค  ระบบความหมาย ตลอดจนการรับรู้ภาษา 

เพ่ือให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

และมีการเปล่ียนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ท าให้ล าดับ

รหัสวิชาเปล่ียนไป  เปล่ียนช่ือวิชาเพ่ือให้ชัดเจนและ

เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา 

อก 534  การวิเคราะห์ปริเฉท   

ศึกษาวิเคราะห์ความต่อเน่ืองและการเช่ือมโยงความใน

ปริเฉท  เช่น บทสนทนาในชีวิตประจ าวันและข้อความ

ในหนังสอืต่างๆ  รวมถึงศึกษาปฎิสัมพันธร์ะหว่าง 

ผู้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ 

อก 523  การวิเคราะห์ปริเฉทภาษาองักฤษ  

วิเคราะห์ความต่อเน่ืองและการเช่ือมโยงความใน

ปริเฉท  รวมถึงศึกษาปฎิสมัพันธร์ะหว่างผู้ใช้ภาษา

ตามสถานการณ์ที่หลากหลาย 

ตัดรายละเอียดที่ไม่จ าเป็น มีการเปล่ียนแปลงใน

รายวิชาอื่นๆ ท าให้ล าดับรหัสวิชาเปล่ียนไป  เปล่ียน

ช่ือวิชาเพ่ือให้ชัดเจนว่าจะศึกษาเฉพาะภาษาองักฤษ

เทา่นั้น 
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หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 540  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ์ 

ศึกษาวรรณกรรมเด่นและทฤษฎีการวิจารย์ผลงาน

ทางวรรณกรรม เช่น ทฤษฎีการวิจารณ์ตามแนวคิด

ทางจิตวิทยา สงัคมวิทยา  และรูปแบบวรรณกรรม

ต่าง ๆ เพ่ือฝึกการวิจารณ์อย่างมีหลักเกณฑ์ 

อก 531  ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ 

อภิปรายทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ตามแนวคิดต่างๆ 

และน าทฤษฏมีาประยุกต์ใช้ในการวิจารณ์

วรรณกรรม 

ปรับช่ือวิชาให้ชัดเจนขึ้น  ปรับค าอธบิายรายวิชา

เพ่ือให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธกีารสอนที่เหมาะสมกบันิสติ

ระดับบัณฑติศึกษา  และตัดรายละเอยีดที่ไม่จ าเป็น 

มีการเปล่ียนแปลงในรายวิชาอื่นๆ ท าให้ล าดับรหัส

วิชาเปล่ียนไป   

อก 635 ภาษาและสังคม    

ศึกษาหลักการส าคัญในภาษาศาสตร์สังคม  เช่น ลีลา

ภาษา  ท าเนียบภาษา  การเปล่ียนแปลงภาษา  

ตลอดจนศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ของภาษา  สังคมที่ใช้ภาษาต่าง ๆ กนั  และ

ความสัมพันธร์ะหว่างภาษาและสังคม  รวมทั้งปัจจัย

ทางสังคมที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษา 

อก 524  ภาษาองักฤษและสงัคม    

อภิปรายหลักการส าคัญในภาษาศาสตร์สังคม  ทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกบัความหลากหลายของภาษา  การ

เปล่ียนแปลงและความหลายหลายของภาษา  และ

ความสัมพันธร์ะหว่างภาษาองักฤษและสงัคม  

รวมทั้งปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษาองักฤษ 

ตัดรายละเอียดที่ไม่จ าเป็น มีการเปล่ียนแปลงใน

รายวิชาอื่นๆ ท าให้ล าดับรหัสวิชาเปล่ียนไป  เปล่ียน

ช่ือวิชาเพ่ือให้ชัดเจนว่าจะศึกษาเฉพาะภาษาองักฤษ

เทา่นั้น 
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2.6 รวมรายวิชา  

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 637 การศึกษาประเดน็ทางภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

ศึกษาวิเคราะห์หัวข้อทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ตาม

ความสนใจของผู้สอนและผู้เรียน 

อก 603  การศึกษาอสิระ     

การค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตแต่ละคนสนใจเป็นพิเศษ  ที่

เกี่ยวกบัภาษาองักฤษ  วรรณคดีที่เป็นภาษาองักฤษ 

และการสอนภาษาองักฤษ  และน าเสนอในรูปแบบ

บทความวิจัย 

 

ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญที่แนะน าให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้ 

อก 648  การศึกษาประเดน็ทางวรรณกรรม  

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมหรือประเดน็ที่สนใจ  

เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซ้ึงในวรรณกรรมหรือประเดน็

ศึกษาเฉพาะทาง 

 

 

อก 521 การแปลเชิงวิชาการ    

ศึกษารูปแบบและวิธกีารแปลเอกสารทางวิชาการ 

เช่น งานวิจัยและบทความวิจัย บทคัดย่อ เอกสาร

ทางกฎหมายและรายงานทางวิทยาศาสตร์  จาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  และจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ 

อก 512 ทฤษฎีและการฝึกการแปล   

อภิปรายและวิเคราะห์ทฤษฎีการแปล  ปัญหาในการ

แปลและแนวทางแก้ไข  ฝึกแปลเอกสารหลาย

ประเภท และน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวกบั

การแปล  

 

ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญที่แนะน าให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้ 

อก 622 สมัมนาการแปล     

วิพากษ์  ประเมินและประยุกต์ผลงานวิจัยเกี่ยวกบัการ

แปล  เพ่ือน าไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ  
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หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 541  วรรณกรรมองักฤษ 

ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมองักฤษ เพ่ือให้

เข้าใจความหมายตลอดจนแนวคิดทาง

ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของสงัคม

องักฤษในยุคต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถวิจารณ์งาน

เขียนที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ ์

อก 634 สมัมนาวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั 

อภิปรายบทประพันธภ์าษาองักฤษของกวีชาวองักฤษ

และอเมริกนัในยุคต่างๆ    และวิเคราะห์แนวคิดและ

แนวการเขียนที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละยุค     

ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญที่แนะน าให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้ 

อก 542  วรรณกรรมอเมริกัน 

ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมอเมริกนั เพ่ือให้

เข้าใจความหมายตลอดจนแนวคิดทาง

ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของสังคม

อเมริกนัในยุคต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถวิจารณ์งาน

เขียนที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ ์
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หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 544  วรรณกรรมร่วมสมัย 

ศึกษาวรรณกรรมดีเด่นร่วมสมัย  ที่น าเสนอในรูปแบบของ

ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง และบทละคร  โดยเน้นในหัวข้อต่อไปน้ี

คือ รูปแบบการเขียน  การใช้ภาษา  หรือหัวข้อทาง

วัฒนธรรม (เช่น เพศ  เช้ือชาติ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) 

อก 635  หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่เลือกใน

วรรณกรรมที่ประพันธเ์ป็นภาษาองักฤษและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญที่แนะน าให้รวมวิชาที่

สามารถรวมกนัได้  โดยรวมวิชาเข้าด้วยกนั  และ

สอนตามความสนใจของนิสิตว่าสนใจที่จะเรียนใน

หัวข้อใด 

อก 545 วรรณกรรมชนกลุ่มน้อย    

ศึกษางานเขียนของชนกลุ่มน้อยในอเมริกา  เพ่ือให้เข้าใจ

ชีวิต  วัฒนธรรม  ค่านิยม  สงัคม  ศาสนา  ตลอดจน

ปัญหาและความทุกข์ยากที่กลุ่มชนน้ันประสบ 

  

อก 546  วรรณกรรมเพ่ือสทิธสิตรี   

ศึกษาทศันะเกี่ยวกบัสตรีที่ปรากฏในงานเขียนทั้งของ

นักเขียนชายและนักเขียนหญิงในงานเขียนประเภทต่างๆ  

เช่น  บทละคร  อตัตชีวประวัติ  และจดหมายต่างๆจาก

อดีตถึงปัจจุบันเพ่ือศึกษาบทบาทและสถานภาพทางสงัคม 

ของสตรี  ตลอดจนการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความส าเรจ็ในชีวิต 

  

อก 647  วรรณกรรมวิเคราะห์เชิงสงัคม   

วิเคราะห์วรรณกรรมดีเด่นในเชิงสังคม  โดยศึกษาประวัติ 

ศาสตร์  สภาพสงัคม  ตลอดจนปัญหาทางสังคม  ที่นัก
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ประพันธต้์องการสะท้อนหรือช้ีน าให้เหน็โดยผ่านผลงาน

ทางวรรณกรรม 

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 649   สมัมนาวรรณกรรมส าหรับเดก็   

วิเคราะห์วรรณกรรมที่ดีเด่นส าหรับเดก็  เช่น  เทพนิยาย  

เร่ืองเกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยว  ผจญภัยและวิทยาศาสตร์ 

  

อก 651  ภาพยนตร์ศึกษา    

ศึกษาผลงานทางวรรณคดีในรูปแบบของภาพยนตร์  โดย

เน้นในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการน าเสนอ  เพ่ือ

เน้นประเดน็ปัญหาที่ถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดของตัวละคร  

เช่น  การแสดง  การใช้แสงและเสียง  และการใช้เทคนิค

พิเศษต่างๆ  เพ่ือให้เข้าใจบทบาทและความสัม พันธข์อง

เทคโนโลยีที่มีต่อผลงานวรรณกรรม 

  

อก 652  สัมมนาบทละคร    

วิเคราะห์บทละครของยุโรปและอเมริกนัเพ่ือให้เข้าใจ

วิวัฒนาการของบทละคร  แนวคิดที่เป็นลักษณะเด่นของแต่

ละยุค  ปรัชญาและปัญหาทางสังคมที่ปรากฏในงานเขียน  

  

อก 661  สัมมนาบทร้อยกรององักฤษและอเมริกนั 

วิเคราะห์บทประพันธร้์อยกรองภาษาองักฤษของกวีชาว

องักฤษและอเมริกนัในยุคต่างๆ    เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดที่

เป็นลักษณะเด่นของแต่ละยุค    พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์
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และวิจารณ์บทประพันธป์ระเภทร้อยกรองได้อย่างมี

หลักเกณฑ์ทางสงัคมที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษา 

2.7   เพ่ิมรายวิชา  

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง    เหตุผล 

              - อก 532 วรรณกรรม  วัฒนธรรม  และสื่อ เพ่ือให้มีรายวิชาวรรณคดีที่เหมาะสมกบัยุคสมัย  และ

ความสนใจของผู้เรียน 

              - อก 541 ระเบียบวิธสีอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ             

ตามค าแนะน าผู้ใช้บัณฑติ  ที่เหน็ว่าควรผลิตบัณฑติที่

มีความรู้ภาษาองักฤษ  และตอบสนองตลาดแรงงาน 

               - อก 542  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษา 

              - อก 543 การสอนภาษาองักฤษแก่ผู้เรียนต่างวัย                          

              - อก 544 สมัมนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ             

             - อก 551 ภาษาอังกฤษในธุรกจินานาชาต ิ  ตามค าแนะน าของผู้ใช้บัณฑิตที่เน้นว่าแนะน าให้ผลิต

บัณฑติที่มีความรู้ทางด้านภาษาองักฤษ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน ในระดับอาเซียนและ

นานาชาต ิ

             - อก 552 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิขั้นสงู  

            - อก 553 การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม 

            - อก 645  สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพส าหรับครูสอน

ภาษา                                                

            - อก 654 สมัมนาภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการ

โฆษณา 
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            - อก 655 สมัมนาการสื่อสารภาษาองักฤษในยุคสื่อ

สมัยใหม่ 

 

 2.8  ยกเลิกรายวิชา 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง 

 

   เหตุผล 

อก 511 ศิลปการพูด                      - ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญที่ให้ตัดรายวิชาที่นิสิตไม่

เคยเลือกเรียน และทุกรายวิชาในหลักสตูรนิสติได้ฝึก

พูดแล้ว 

อก 512 การอ่านเชิงวิชาการ                    - ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและจากการส ารวจความ

คิดเหน็ของนิสติ 

อก 513 พ้ืนฐานทฤษฎีการอ่าน                    - จากการส ารวจความคิดเหน็ของนิสติ  และการ

สมัภาษณ์ศิษย์เก่าที่เหน็ว่าวิชาน้ียากเกนิไป 

อก 514 พ้ืนฐานทฤษฎีการเขียน                    - จากการส ารวจความคิดเหน็ของนิสติ  และการ

สมัภาษณ์ศิษย์เก่าที่เหน็ว่าวิชาน้ียากเกนิไป  และเป็น

รายวิชาที่นิสติไม่เคยเลือกเรียน 

อก 532 สมัมนาลีลาภาษาอังกฤษ                     - เป็นรายวิชาที่ซ า้ซ้อนกบัรายวิชาการวิเคราะห์ปริเฉท

ภาษาองักฤษ 

อก 615 สมัมนาความเรียง                    - จากการส ารวจความคิดเหน็ของนิสติ  และการ

สมัภาษณ์ศิษย์เก่าที่เหน็ว่าวิชาน้ียากเกนิไป  และเป็น

รายวิชาที่นิสติไม่เคยเลือกเรียน 
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อก 623 การแปลวรรณกรรมช้ันสูง                     - ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญที่ให้ตัดรายวิชาที่นิสิตไม่

เคยเลือกเรียน  

 

2.9 เปล่ียนหมวดวิชา 

หลกัสูตรฉบบัเดิม หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง เหตุผล 

อก 602 การเขียนงานวิจัย 

หมวดวิชาเอกเลือก 

อก 602 การเขียนงานวิจัย 

หมวดวิชาบังคับ 

 อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาปริญญานิพนธมี์

ความเหน็ว่านิสติเรียนวิชาเกี่ยวกบัการวิจัยเพียง 1 

รายวิชา  ยังมีความรู้ไม่เพียงพอเพ่ือด าเนินการวิจัย  

ท าให้มีปัญหาในการท าวิจัย 
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