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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                    คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
Master of Arts Program in English 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย:  ช่ือเต็ม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
   ช่ือยอ  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ:  ช่ือเต็ม Master of Arts (English) 
   ช่ือยอ  M.A. (English) 
3. วิชาเอก    ภาษาอังกฤษ 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
      5.2  ภาษาท่ีใช   ภาษาอังกฤษ 
      5.3  การรับเขาศึกษา   รับนักศึกษาไทยและชาวตางชาติ 
       5.4   ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
      5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548)  โดยจะเร่ิมใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1  ของปการศึกษา 2555  

ไดรับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม 
คร้ังท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี  28  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ไดรับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวชิาการ ในการประชุม 
คร้ังท่ี 6 /2554 เม่ือวันท่ี  19  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 

ไดรับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
คร้ังท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 7  เดอืนตุลาคม  พ.ศ. 2554 
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7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติในปการศึกษา 2557 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตรนี้ออกแบบไวเพื่อใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพท่ีใชภาษาอังกฤษเปนส่ือได
หลากหลาย เชน   

8.1 ทํางานในองคกรระหวางประเทศ บริษัทขามชาติ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตําแหนง
งานท่ีบัณฑิตสามารถปฏิบัติได เชน เจาหนาท่ีฝายวิเทศสัมพันธ เจาหนาท่ีสถานทูต พนักงานสายการบิน 
พนักงานฝายเลขานุการ พนกังานโรงแรม ประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีสํานักขาวตางประเทศ  และ
สํานักพิมพ เปนตน  

8.2 สามารถประกอบวิชาชีพเฉพาะ เชน อาจารยสอนภาษาอังกฤษ และมัคคุเทศกเม่ือได 
ใบรับรองประกอบอาชีพนั้นๆ   

8.3 ทําหนาท่ีฝายบริหารของหนวยงาน สถานศึกษา หรือสถาบันท่ีเปดสอนและฝกอบรมดาน 
ภาษาอังกฤษ  

8.4 ทํางานดานการผลิตส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
กฎบัตรอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be English”  “ภาษา

ท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายท่ีหยิบยกมากลาวถึงเปนการใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหวางกันในการทํางานรวมกันของเจาหนาท่ีรัฐบาล ตลอดจนองคกรและ
หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศในกลุมอาเซียน  ความหมายของ
บทบัญญัติท่ีใหภาษาอังกฤษเปนภาษาของอาเซียนสําหรับการทํางานรวมกันนั้นมีความหมายกวางไกล
ไปถึงทุกสวนของประชาคมอาเซียนดวย  กลาวคือประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใช
ภาษาอังกฤษกนัมากข้ึน นอกเหนือจากภาษาประจําชาติหรือภาษาประจาํถ่ินของแตละชาติแตละชุมชน
เอง เพราะไมเพียงแตเจาหนาท่ีรัฐเทานั้นท่ีจะตองติดตอส่ือสารกัน  และรวมประชุมปรึกษาหารือไม

ลําดับท่ี รายช่ือคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีจบการศึกษา 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
University of Delaware, 
U.S.A. 
University of Delaware, 
U.S.A. 

3-1021-
00058- 
23-5 

2 ผศ. ดร. สายวรุณ   
จําปาวัลย 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)      2525 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต)                      2535 
Ed. D Curriculum & 
Instruction                   2544 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Illinois State University, 
U.S.A. 

3-1009-
03163- 
49-1 

3 ดร. ศิรินันท  ศรีเนาวรัตน ค.บ. (อังกฤษ-ฝร่ังเศส) 2519  
ค.ม. (TEFL)                 2524 
D.A. (English)             2534 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Illinois State University, 
U.S.A. 

3-1020-
02441- 
-60-3 
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เฉพาะนักธุรกจิและผูท่ีมาติดตอการคาระหวางประเทศเทานั้นท่ีจะตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการติดตอธุรกิจระหวางกัน   แตทุกคนที่อยูในอาเซียนลวนแลวแตเปนพลเมืองของอาเซียนและตอง
ไปมาหาสู เดนิทางทองเท่ียว ทําความรูจกัคุนเคยตอกนั เรียนรูซ่ึงกันและกัน และท่ีสําคัญกลุมบุคคล
เหลานี้จะตองเดินทางขามพรมแดนเพื่อหางานทําและแสวงหาโอกาสที่ดกีวาใหกับชีวิต ดังนั้น
ภาษาอังกฤษจงึเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอันดับหนึ่งสําหรับพลเมืองอาเซียน ในการส่ือสารสรางสัมพันธสู
โลกกวางของภูมิภาคอาเซียน โลกแหงมิตรไมตรีท่ีขยายกวางไรพรมแดน โลกแหงการแขงขันไร
ขอบเขตภูมิศาสตรและวัฒนธรรม   ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคูภาษาท่ีหนึ่ง
อันเปนภาษาประจําชาติของแตละคน d   

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปจจุบันภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติ  ท่ีประชากรสวนใหญของโลกใชในการติดตอส่ือสาร
เปนหลัก  ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญท่ีประชากรของสังคมโลกใชเปนส่ือกลางในการติดติอส่ือสาร
กับชนชาติอ่ืนท่ีแตกตางกันท้ังเช้ือชาติ  ภาษา  และวัฒนธรรม เพื่อทําใหเกิดความเขาใจอันดตีอกัน 
สําหรับประชากรไทย  นอกจากภาษาอังกฤษจะเปนส่ือกลางเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชนชาติแลว  
การใชภาษาอังกฤษจะทําใหเกิดการเรียนรูและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกันกับประชากรโลก
อันจะสงผลใหสามารถนําขอดีดานตางๆท่ีเรียนรูมาปรับใชใหเขากับสังคมและวัฒนธรรมไทยอีกดวย
ดวยเหตนุี้การจัดการศึกษาของประเทศไทย  จึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ ตั้งแตปฐมวัยตอเนื่องไปจนถึงการศึกษาเพ่ือความยัง่ยืนตลอดชีวติ  เชนเดยีวกบั
นานาประเทศท่ัวโลก 

นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการส่ือสารทําใหคนไทยเรียนรูขาวสาร
และรับวัฒนธรรมจากตางชาติมากข้ึน  ทําใหมีความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อใหเขาถึง
ขอมูลดังกลาว  เพื่อสงเสริมใหประชากรใฝรูและสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองอยางยั่งยนืวิทยาการ  และ
ส่ือตาง ๆ ท้ังทางวิชาการและดานอ่ืน ๆ สวนใหญเปนภาษาอังกฤษ  ดังน้ันการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู
และเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษยอมสงผลใหบุคลากรของชาติมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
จากสภาวการณภายนอกท่ีกลาวมาในขอ 11  หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ

พัฒนาใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   โดยตอง
สรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและนานาชาติ  พัฒนาใหผูเรียนมี
ความสามารถในการสะทอนการคิด วเิคราะห การคนควาหาความรูดวยตนเอง และประยุกตความรูใน
การพัฒนาตนเองและสังคมใหเปนสังคมท่ีประกอบดวยบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถ
พัฒนาใหผูเรียนเรียนผานประสบการณ ฝกความเปนผูนํา เพื่อใหมีโอกาสนําความรูความสามารถไปใช
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ในการปฏิบัติงานจริงในงานอาชีพและในชีวิตประจําวัน  และเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนกัถึงคุณคาความเปนมนุษยและดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

12.2   ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจตอสังคมในการจดัการศึกษาและใหบริการทางวิชาการ 

รวมท้ังเขาไปมีสวนรวมกบัสังคมในการสืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทาง
วิชาการ   และหลักการใหการศึกษาแกประชาชน   หลักสูตรสิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนหลักสูตรท่ีมีพันธกิจสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ  กลาวคือเปน
หลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางภาษา วรรณคดแีละภาษาศาสตรประยุกต ท่ีมี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเสียสละเพ่ือสวนรวม  
อีกทั้งยังผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปประยกุตใชใหเปนประโยชนได   ใหบริการวิชาการ
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน  และสงเสริมใหนิสิตอนุรักษ  พัฒนา  และ
เผยแพรศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาไทย 
13.   ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ภายในภาควิชาภาษาตะวนัตก 

       13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน   
ไมมี 

       13.3  การบริหารจัดการ 
13.3.1 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย

ผูสอนวิชาเดียวกันรวมปรึกษา  เร่ือง  เคาโครงรายวิชา (Course Syllabus) เนื้อหาวิชา แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและแนวทางการประเมินผล 

13.3.2  มีการแตงต้ังกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เปนผูรับผิดชอบการจัดหลักสูตร      
การบริหารหลักสูตร และรวมแสดงความคิดเห็นเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

13.3.3  มีแผนการประเมินการสอนทุกภาคเรียน  และมีการประเมินหลักสูตรเปนระยะ ๆ 
ระหวางการใชหลักสูตร เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา เม่ือนสิิตสําเร็จการศึกษา 
โดยใหผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรไดแก อาจารยผูสอน ผูเรียน ผูประกอบการ (ผูใชบัณฑิต)  เพือ่
นํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

13.3.4  สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากบุคลากรฝายบริหารของหนวยงานตาง ๆ      
ท่ีทํางานเกีย่วของกับมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ วาดวยเร่ืองคุณสมบัติของบัณฑิต  ศศ.ม สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ท่ีพึงประสงค 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนความเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ วรรณคดแีละภาษาศาสตรประยุกต  

เพื่อประยกุตใชความรูในพฒันาวิชาชีพของตนและผลิตผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนแกสังคม 
1.2  ความสําคญั 

ปจจุบันโลกเขาสูยุคโลกาภิวตัน  จึงจําเปนตองมีภาษาท่ีใชเพื่อการส่ือสารในบริบท
แหงสหวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญ   เพราะประชากรสวนใหญของโลกใชในการ
ส่ือสารและติดตอธุรกิจระหวางกัน  ภาษาอังกฤษยังเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการแสวงหาโอกาส  และ
สรางความสัมพันธสูโลกกวางของภูมิภาคอาเซียน  อีกท้ังยังเปนส่ือกลางในการเขาถึงขอมูลตางๆอีก
ดวย  พื้นฐานความรูในศาสตรและสาขาวชิาตางๆท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญยิ่งในโลก
ปจจุบัน  ดังนัน้การผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการเสริมสรางและพัฒนาประเทศอยางยัง่ยืน   

1.3  วัตถุประสงค  เพื่อผลิตมหาบัณฑติท่ีมีความรูความสามารถในการ 
1.3.1 ใชภาษาอังกฤษ สามารถติดตอส่ือสารไดเปนอยางดี ท้ังส่ีทักษะ คือ ฟง พูด อาน 

เขียน 
1.3.2 ประยุกตใชความรูในการทําวิจัย 
1.3.3 คิดวิเคราะหและสามารถประยุกตใชความรูนั้นในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม 
1.3.4 นําความรูภาษาอังกฤษไปใชประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษมีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียด
ของแผนการพฒันา  ยุทธศาสตร  และตัวบงช้ีการพัฒนาปรับปรุง  คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน  
5  ป  นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ดังนี้ 
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แผนการพฒันา /  
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี ้

1.  ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความเปล่ียนแปลงของ
สังคมและนวตักรรม
ขององคความรูใน
สาขาวิชา 

1.  สรางเครือขายกับ
สถาบันการศึกษาท้ังใน
และตางประเทศ 

ตัวบงช้ี 
1.  จํานวนหนวยงาน สถาบันการศึกษา

ภายในประเทศไมนอยกวา  3 แหง 
2.  จํานวนหนวยงาน สถาบันการศึกษา

ในตางประเทศ ไมนอยกวา  3 แหง 
3.  จํานวนคร้ังในการจดัสัมมนาประชุม

รวมกันมีไมนอยกวา  1  คร้ัง/ป 

2.   สํารวจความตองการของ
สังคมดานความตองการ
บุคลากรดานภาษาอังกฤษ 

ตัวบงช้ี 
1.  จํานวนคร้ังในการสํารวจมีไมนอยกวา  

2  คร้ัง  ภายในรอบ  5  ป 
2.  รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง 

นอย  3  ประเด็น  คือ 
-    แนวโนมของสังคมและธุรกิจ 
-    คุณสมบัตขิองบุคลากรท่ีเปนท่ี

ตองการ 
-    ความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ

ท่ีจําเปนตอการทํางาน 

2.  ปรับปรุงปจจัย
สนับสนุนการเรียน 
การสอน 

1.   สํารวจความตองการของ
นิสิตและผูสอน  และ
ประเมินผลการเรียน    
การสอน 

ตัวบงช้ี 
1.  จํานวนคร้ังในการสํารวจมีไมนอยกวา  

1 คร้ัง/ป 
2.  รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง

นอย  3  ประเด็น  คือ 
-    รูปแบบและลักษณะของปจจัย

สนับสนุนท่ีเปนท่ีตองการ 
-  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ
ในการจดัการและการใชปจจัย
สนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ความเปนไปไดในการพฒันา
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนตาม
ขอเสนอแนะ 
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แผนการพฒันา /  
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี ้

 2.  จัดหาและจดัสรรทุนเพื่อ
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. จัดหาและจดัสรรทุนเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 

ตัวบงช้ี 
1.  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

ส่ือการสอนในรูปแบบตาง ๆ 
2.  จํานวนอุปกรณ / กจิกรรม / โครงการ

ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนมีไม
นอยกวา  2 รายการ/ป 

3.  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร  มีบุคลากรไปอบรมระยะส้ัน
ไมนอยกวา 2 คน/ป 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวนัตก  มีกระบวนการ

ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาผูสอน 
  1.1  จัดโครงการเพ่ือสงเสริมใหอาจารยผูสอนไดพัฒนาตนเองทางดานวิชาชีพและการ
จัดการเรียนการสอน เชน โครงการอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ  มาใหความรูดานการ
สอนภาษาอังกฤษ  การทดสอบ  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การสรางส่ือ การสราง
หลักสูตรท่ีทันสมัย 
 1.2 สงอาจารยผูสอนเขารวมการสัมมนาและประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 1.3 สนับสนุนใหอาจารยผูสอนสรางผลงานวิจยั เชน การวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ทางดานการเรียนการสอนและการวิจยัในชั้นเรียน 
 1.4 พัฒนางานสวนบุคคล สงเสริมใหอาจารยไดมีหนาท่ีรับผิดชอบทําการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนตัวอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาชีพ 
 2.  การจัดการเรียนการสอน 
 2.1  จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner Centeredness) โดยสงเสริมให
ผูเรียนไดมีโอกาสคิดวิเคราะหและวิพากษอยางเปนระบบ 
 2.2  เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ และนํามาอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกันในช้ันเรียน  
 2.3  จัดสัมมนาเพ่ือเสริมความรูทางวิชาการเฉพาะสาขา 
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 3.  กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
 เม่ือครบรอบการใชหลักสูตร 4 ป และ มหาบัณฑิตรุนแรกของหลักสูตรท่ีปรับปรุงแลว
จบการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัตกมีกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

3.1 ประเมินผลการใชหลักสูตรจากนิสิต ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อถาม
ความเหน็ของนิสิตตอรายวิชาตางๆ ท่ีเรียนมา 

3.2 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตระหวางท่ีกําลังศึกษาและท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 
3.3 เชิญผูทรงคุณวุฒวิิพากษหลักสูตรเพ่ือหาจุดออน จุดแข็งของหลักสูตรเพ่ือเปน

ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
3.4 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3.5 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ ทุกๆ ระยะ 4 ป และตามเกณฑ
การประเมินการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 กําหนดการประเมินคร้ังแรก ป พ.ศ. 2558 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1.  ระบบ 
 ระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน    
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  

2554 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
2. การดําเนินการของหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคตน            เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย         เดือนพฤศจกิายน – กุมภาพนัธ 
ภาคฤดูรอน      เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
ผูสมัครเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการไดใหคํารับรอง  และมีคุณสมบัติท่ัวไปเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 3 ขอท่ี 17  

ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตางไปจากท่ีกลาวมาแลวใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
  2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับท่ีแตกตางกัน 
   2.3.2 นิสิตขาดทักษะในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เนื่องจากมีทัศนคติตอการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีคลาดเคล่ือน ไมไดตระหนักวาการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเปนการเรียนท่ีตองศึกษา
คนควาจากแหลงขอมูลหลากหลายเพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียนตลอดเวลาอยางตอเนื่อง  

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1 เปดสอนวิชาทักษะทางภาษาในภาคการศึกษาแรกของการเรียน 

2.4.2  กําหนดใหนิสิตตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูลเพื่อประกอบ   
การเรียนในรายวิชาตาง ๆ 
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2.4.3 จัดหลักสูตรเสริมดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนการ
ใชภาษาอังกฤษ และจัดตารางใหนิสิตไดใชจริงอยางตอเนื่อง 

2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  ประมาณการรายรับ (หนวย บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปท่ี 1 
ในเวลาราชการ 10 10 10 10 10 
นอกเวลาราชการ 10 10 10 10 10 

ช้ันปท่ี 2 
ในเวลาราชการ - 10 10 20 20 
นอกเวลาราชการ  10 10 10 10 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดวาจะจบการศึกษา - 20 20 20 20 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
งบประมาณแผนดิน - - - - - 
คาลงทะเบียนเรียน 2,334,040 4,668,080 4,668,080 4,668,080 4,668,080 
รวมรายรับ 2,334,040 4,668,080 4,668,080 4,668,080 4,668,080 
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2.6.2 ประมาณการรายจาย (หนวย บาท) 
 

รายการ คาใชจาย ยอดสะสมตอหัว 

หมวดคาตอบแทน  
 

คาตอบแทนผูสอน(30 หนวยกิต x 1,000 บาทตอช่ัวโมง x 15 คร้ัง
ตอภาค)  675,000  

 
33,750 

คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอ
ป x 2) 100,000 

 
5,000 

คาครุภัณฑท่ีตองใชสําหรับนิสิตหนึ่งกลุม    50,000  2,500 
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒภิายนอก    10,000  500 
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ       2,000 100 
กิจกรรมของหลักสูตร ไดแก จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน    150,000 7,500 
→ คาใชจายรวม   987,000   

→ คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตข้ันตํ่า  20 คน) 49350  49,350 

หมวดคาใชจายสวนกลาง    12,339 12,339 
งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%)      2,468   
งบวิจยัของหนวยงาน (ข้ันต่ํา 5%)      2,468   
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15       7,403   
หมวดคาตอบแทนปริญญานิพนธ/สารนพินธ    10,000 10,000 
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ/สารนิพนธ (ตอหัว) 10,000  
หมวดกองทุนมหาวิทยาลัย (15%)      10,753  10,753 

หมวดคาใชจายสวนกลาง    34,260  34,260 
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2)    10,900   
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)      6,000   
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,300 x 2)      2,600   
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2)    14,760   
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร  116,702 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
 จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน และไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบนัอุดมศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 ขอท่ี 38 และขอท่ี 39 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 
                หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กําหนดใหเรียนรายวิชาตาง ๆ          
และมีจํานวนหนวยกิต ดังนี ้

3.1.1   จํานวนหนวยกิต 
               จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต   

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  
 แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชา หนวยกิต 
วิชาพ้ืนฐาน 6 
วิชาเอกบังคับ 6 
วิชาเอกเลือกไมนอยกวา 9 
วิชาเลือกเสรี 3 
ปริญญานิพนธ 12 
รวมไมนอยกวา 36 
 

แผน ข 
หมวดวิชา หนวยกิต 

วิชาพ้ืนฐาน 6 
วิชาเอกบังคับ 6 
วิชาเอกเลือกไมนอยกวา 15 
วิชาเลือกเสรี 3 
สารนิพนธ 6 
รวมไมนอยกวา 36 
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3.1.3  รายวิชา 
หมวดวิชาพืน้ฐาน   กําหนดใหเรียน  6 หนวยกิต  ดังนี้ 

               อก 501  การวจิัยทางภาษาอังกฤษ                                             3(2-2-5) 
               EN 501  Research in English Language Studies         
               อก 502  การเขียนระดบับัณฑิตศึกษา                                      3(2-2-5) 
                EN 502  Graduate Writing 
 หมวดวิชาเอกบังคับ    6 หนวยกิต 

อก 531   การศึกษาเร่ืองของภาษา     3(2-2-5) 
 EN 531  Study of Language  

อก 541   สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ    3(2-2-5) 
EN 541   Seminar in Literary Criticism 

หมวดวิชาเลือก    
หมวดวิชาเอกเลือก  แผน ก  9 หนวยกิต/ แผน ข 15 หนวยกิต โดยจะเลือกจากท้ังสองหมวด 

และมีรายวิชาท่ีเปนสัมมนาอยางนอยหน่ึงในสามของรายวิชาเอกเลือกท้ังหมด 
 หมวดการใชภาษาและภาษาประยุกต 
  อก 511  ศิลปการพูด       3(2-2-5) 
  EN 511 The Art of speaking  
  อก 512 การอานเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 

EN 512 Reading for Academic Purposes 
อก 513 พื้นฐานทฤษฎีการอาน     3(2-2-5) 
EN 513 Reading: Theoretical Foundations   

  อก 514 พื้นฐานทฤษฎีการเขียน     3(2-2-5) 
  EN 514 Writing: Theoretical Foundations   
  อก 521 การแปลเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
  EN 521 Academic Translation 
  อก 532 สัมมนาลีลาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
  EN 532 Seminar in English Language Styles 
  อก  533 ภาษาและความคิด     3(2-2-5) 
  EN 533 Language and Cognition 

 อก 534 การวิเคราะหปริเฉท     3(2-2-5) 
  EN 534 Discourse Analysis  
  อก 602  การเขียนงานวิจยั     3(2-2-5) 
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  EN 602 Research Writing 
  อก 615 สัมมนาความเรียง     3(2-2-5) 
  EN 615 Seminar in Composition 
  อก 622 สัมมนาการแปล      3(2-2-5) 
  EN 622 Seminar in Translation 
  อก 623 การแปลวรรณกรรมช้ันสูง    3(2-2-5) 
  EN 623 Advanced Literary Translation 
  อก 635 ภาษาและสังคม      3(2-2-5) 
  EN 635 Language and Society 
  อก 636 สัมมนาการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
  EN 636 Seminar in Language Communication  
  อก 637 การศึกษาประเด็นทางภาษาศาสตรประยุกต   3(2-2-5) 
  EN 637 Topics in Applied Linguistics  

หมวดวรรณคดี  
 อก 542  วรรณกรรมอังกฤษ     3(2-2-5) 
 EN 542  English Literature 
 อก 543  วรรณกรรมอเมริกนั     3(2-2-5) 
 EN 543  American Literature 
 อก 544 วรรณกรรมรวมสมัย     3(2-2-5) 

  EN 544 Contemporary Literature 
  อก 545 วรรณกรรมชนกลุมนอย     3(2-2-5) 
  EN 545 Literature of Minority 
  อก 546  วรรณกรรมเพื่อสิทธิสตรี     3(2-2-5) 
  EN 546 Feminist Literature 
  อก 647 วรรณกรรมวเิคราะหเชิงสังคม    3(2-2-5) 
  EN 647 Social Approach to Literary Works 
  อก 648 การศึกษาประเด็นทางวรรณกรรม    3(2-2-5) 
  EN 648 Topics in Literature 

อก 649 สัมมนาวรรณกรรมสําหรับเด็ก    3(2-2-5) 
EN 649 Seminar in Children’s Literature 

  อก 651 ภาพยนตรศึกษา      3(2-2-5) 
  EN 651 Literary Film Studies 
  อก 652 สัมมนาบทละคร      3(2-2-5) 
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  EN 652 Seminar in Drama 
  อก 653 สัมมนาเร่ืองส้ัน      3(2-2-5) 
  EN 653 Seminar in Short Stories 
  อก 661 สัมมนาบทรอยกรองอังกฤษและอเมริกัน   3(2-2-5) 
   

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หนวยกิต โดยใหนสิิตเลือกเรียนวิชาใดก็ไดท่ีนสิิตสนใจในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษธุรกจิเพื่อการส่ือสารนานาชาติ และ
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   โดยอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

  
หมวดวิชาบังคับท่ัวไป 

อก 688 สารนิพนธ               6 หนวยกติ (แผน ข) 
EN 688 Master’s Project 
อก 699 ปริญญานิพนธ       12 หนวยกิต  (แผน ก) 
EN 699 Thesis 

              
ความหมายของรหัสวิชาท่ีใชในหลักสูตร 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง   ช้ันปท่ีเปดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง   หมวดวิชาดังตอไปนี ้

0        การวิจยั 
1                                       ทักษะภาษา 
2                                         การแปล   
3                                         ภาษาศาสตรประยุกต 
4                                         วรรณกรรม 
5                                         บทละคร  ภาพยนตร  เร่ืองส้ัน 
6                                         รอยกรอง 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
 
 
 
 
 

EN 661 Seminar in English and American Poetry 
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3.1.4  แผนการศึกษา          
แผน ก แบบ ก 2  

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

 
ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
อก 501        การวิจยัทางภาษาอังกฤษ         3(2-2-5) 
อก 502       การเขียนระดบับัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
อก 531  การศึกษาเร่ืองของภาษา 3(2-2-5) 
อก 541    สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ 3(2-2-5) 
 รวม 12 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
อก xxx วิชาเอกเลือก (1) 3(2-2-5) 
อก xxx วิชาเอกเลือก (2) 3(2-2-5) 
อก xxx วิชาเอกเลือก (3) 3(2-2-5) 
 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
 xxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) 
อก 699 ปริญญานิพนธ 6 
 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
อก 699 ปริญญานิพนธ 6 
 รวม 6 
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แผน ข 
ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

 
ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

 
ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

 
ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
อก 501        การวิจยัทางภาษาอังกฤษ         3(2-2-5) 
อก 502       การเขียนระดบับัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
อก 531  การศึกษาเร่ืองของภาษา 3(2-2-5) 
อก 541    สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ 3(2-2-5) 
 รวม 12 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
อก xxx วิชาเอกเลือก (1) 3(2-2-5) 
อก xxx    วิชาเอกเลือก (2) 3(2-2-5) 
อก xxx วิชาเอกเลือก (3) 3(2-2-5) 
 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
 อก xxx วิชาเอกเลือก (4) 3(2-2-5) 
 อก xxx วิชาเอกเลือก (5) 3(2-2-5) 
xxxxx วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) 
 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
อก 688      สารนิพนธ    6 
 รวม 6 



  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พ.ศ.2554 
 
 

19 

3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 
                    อก 501  การวจิัยทางภาษาอังกฤษ                                         3(2-2-5) 
                    EN 501   Research in English Language Studies 
                   ศึกษาประเด็นและระเบียบวธีิวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการสรางเคร่ืองมือ 
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการรายงานผล 
                   A study 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 502  การเขียนระดบับัณฑิตศึกษา                                            3(2-2-5) 
                  EN 502  Graduate Writing 
                 ศึกษาวิธีการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ ฝกเขียนแสดงความคิดเหน็และเขียนเชิง
วิเคราะห ตลอดจนศึกษาวิธีการอางอิงเอกสารในแบบสากล เพื่อเปนพืน้ฐานในการเขียนบทความและ
งานวิจยัตอไป 
                 A study of various academic texts, and practice on critical and analytical writing 
including international citation conventions as a basis for article and research writing. 
 

อก 511 ศิลปการพูด       3(2-2-5) 
 EN 511 The Art of Speaking  
 ศึกษาวิธีการอภิปรายเสนอความคิดเห็นและสรุปการประชุม  ฝกเสนอโครงการ  และ
รายงานทางวชิาการ 
             A Study of methods or organizational styles in doing discussions and meeting 
conclusions; practice of project and academic report representations. 
 

อก 512  การอานเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
 EN 512  Reading for Academic Purposes  
 พัฒนาทักษะการอานและวเิคราะหบทความทางวิชาการรวมท้ังรายงานการวิจัยซ่ึงเกี่ยวของกับ
บัณฑิตศึกษา 

The development of reading and analytical thinking skills necessary for reading academic 
and research works relevant to graduate education. 
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อก 513 พื้นฐานทฤษฎีการอาน     3(2-2-5) 
EN 513 Reading: Theoretical Foundations  

 ศึกษาและวิพากษหลักทฤษฎีและแบบจําลองตาง ๆ เกี่ยวกบักระบวนการอาน  ประเดน็ท่ี
เปนปญหาในทางทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการอาน  และพ้ืนฐานทางทฤษฎีในการสอนการอาน 

A study and criticism of the theories of the reading process, problematic theoretical 
issues about the reading process, and fundamental theories for teaching reading.   

 
อก 514   พื้นฐานทฤษฎีการเขียน    3(2-2-5) 

 EN 514  Writing: Theoretical Foundations 
ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีการเขียน  ตลอดจนความสัมพันธระหวางไวยากรณและการเขียน  

และการประยกุตใชทฤษฎีเหลานั้น 
A study of fundamental theories in composition, the relationship between grammar and 

writing, and the application of theories in composition. 
 

อก 521 การแปลเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
 EN 521 Academic Translation 
 ศึกษารูปแบบและวิธีการแปลเอกสารทางวิชาการ เชน งานวิจยัและบทความวิจยั บทคัดยอ 
เอกสารทางกฎหมายและรายงานทางวิทยาศาสตร  จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  และจากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ 
 A study of different genres and translation, from English to Thai and Thai to English, in 
various academic fields: research and journal articles, abstract, legal documents, and scientific reports. 
 

อก 531  การศกึษาเร่ืองของภาษา    3(2-2-5) 
 EN 531  Study of Language    
         ศึกษาองคประกอบสําคัญทางภาษาศาสตร  รวมท้ังระบบโครงสรางของภาษา  ไดแก เสียง 
คํา ประโยค และความหมาย ตลอดจนลักษณะสากลของภาษาและการรับรูภาษา 

        A study of fundamental concepts in linguistics, covering the structure of language—
phonology, morphology, syntax, and semantics—as well as language universals and language 
acquisition. 
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อก 532  สัมมนาลีลาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
EN 532  Seminar in English Language Styles 

       ศึกษาวเิคราะหและเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบของภาษา  ท้ังภาษาพดูและภาษาเขียน
ในลีลาตางๆ  เชนภาษาทีใ่ชในทางวิชาการ ภาษาธุรกิจ และภาษาหนังสือพิมพ เปนตน 

       A comparative study and analysis of characteristics and forms of language, both verbal 
and written, in different styles such as academic English, business English, and journalese.  
 

อก 533  ภาษาและความคิด     3(2-2-5) 
EN 533  Language and Cognition 

      ศึกษาทฤษฎีทางภาษาและกระบวนการคิด ท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการและหนาท่ีของภาษา 
เชนกระบวนการรับรูภาษาและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชภาษา 

      A study of theories of language and cognition in relation to the development and function 
of language such as the process of language perception and factors influencing language choices. 

 
อก 534  การวิเคราะหปริเฉท     3(2-2-5) 
EN 534  Discourse Analysis 

     ศึกษาวเิคราะหความตอเนือ่งและการเช่ือมโยงความในปริเฉท  เชน บทสนทนาในชีวิตประจําวัน
และขอความในหนังสือตางๆ  รวมถึงศึกษาปฎิสัมพันธระหวางผูใชภาษาตามสถานการณตางๆ 

     A study and discourse analysis of language used in oral and written communication such 
as daily conversation and excerpts from various types of books.  A focus is also on a study of 
interactions among interlocutors in different contexts. 

 
อก 541  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ    3(2-2-5) 
EN 541 Seminar in Literary Criticism 

ศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณตามแนวคิดตางๆ เชน ทฤษฎีการวิจารณตามแนวคิดทาง
จิตวิทยา  และสังคมวิทยา  และนําทฤษฏีมาประยุกตใชในการวจิารณวรรณกรรม 

A study of literary works and literary theories such as psychoanalytic and sociological 
approaches and apply the literary theories to the literary works. 
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อก 542  วรรณกรรมอังกฤษ     3(2-2-5) 
EN 542  English Literature 

ศึกษาวรรณกรรมอังกฤษท่ีมีช่ือเสียงในยุคตางๆ  เพื่อใหเขาใจความหมาย  ตลอดจน
แนวคิดทางวฒันธรรม  และสภาพแวดลอมของสังคมอังกฤษในยุคนั้นๆ  พรอมท้ังสามารถวิจารณงาน
เขียนท่ีศึกษาไดอยางมีหลักเกณฑ 

A study of important English literary works in various periods in order to understand 
themes and context, cultural ideologies, and English society of that period, and to be able to analyze the texts. 

 
อก 543  วรรณกรรมอเมริกนั     3(2-2-5) 
EN 543  American Literature 

ศึกษาวรรณกรรมอเมริกันท่ีมีช่ือเสียงในยุคตางๆ  เพื่อใหเขาใจความหมาย  ตลอดจน
แนวคิดทางวฒันธรรม  และสภาพแวดลอมของสังคมอังกฤษในยุคนั้นๆ  พรอมท้ังสามารถวิจารณงาน
เขียนท่ีศึกษาไดอยางมีหลักเกณฑ 

A study of important American literary works in various periods in order to understand 
themes and context, cultural ideologies, and American society of that period, and to be able to analyze 
the texts. 

 
อก 544  วรรณกรรมรวมสมัย     3(2-2-5) 
EN 544  Contemporary Literature 

ศึกษาวรรณกรรมดีเดนรวมสมัย  ท่ีนําเสนอในรูปแบบของรอยแกว  รอยกรอง และบทละคร  
โดยเนนในหัวขอตอไปนี้คือ รูปแบบการเขียน  การใชภาษา  หรือหวัขอทางวัฒนธรรม (เชน เพศ  เช้ือชาติ 
หรือการฆาลางเผาพันธุ) 

A Study of selected literature of that period, written in the form of prose, poetry, and 
drama, focusing on style of writing, language use, and cultural topics (e.g. gender, race, and holocaust).  

 
อก 545 วรรณกรรมชนกลุมนอย    3(2-2-5) 
EN 545  Literature of Minority 

ศึกษางานเขียนของชนกลุมนอยในอเมริกา  เพื่อใหเขาใจชีวิต  วัฒนธรรม  คานิยม  สังคม  
ศาสนา  ตลอดจนปญหาและความทุกขยากท่ีกลุมชนนั้นประสบ 

A study of the literature of minority in order to understand their lives, cultures, values, 
societies, religions, and challenges.  
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อก 546  วรรณกรรมเพื่อสิทธิสตรี    3(2-2-5) 
EN 546  Feminist Literature 

ศึกษาทัศนะเกีย่วกับสตรีท่ีปรากฏในงานเขียนท้ังของนกัเขียนชายและนักเขียนหญิงใน
งานเขียนประเภทตางๆ  เชน  บทละคร  อัตตชีวประวัติ  และจดหมายตางๆ  จากอดีตถึงปจจุบัน  เพื่อ
ศึกษาบทบาทและสถานภาพทางสังคมของสตรี  ตลอดจนการตอสูดิน้รนเพื่อความสําเร็จในชีวติ 

A study of the presentation of women in the writings by both males and females in different 
genres, e.g. drama, autobiographies, and letters, from the past to the present, which purpose is to study 
women’s roles, social status, and struggles for their success.  

 
 

อก 602 การเขียนงานวิจยั     3(2-2-5) 
EN 602 Research Writing 

 ศึกษากระบวนการเขียนงานวิจยั การเขียนเคาโครงงานวิจัยและการเขียนอางอิงเอกสาร 
ตาง ๆ ในงานวิจัย  เพื่อนํามาประยุกตในการทําวิทยานพินธตอไป 
 A study of the process of research writing, proposal and citation as a fundamental basis 
for further graduate research.  
 
 

อก 615 สัมมนาความเรียง     3(2-2-5) 
 EN 615 Seminar in Composition 

วิเคราะหทฤษฎีความเรียงท่ีสําคัญตางๆ  และประยกุตทฤษฎีเหลานั้นในบริบทตางๆ 
             An Analysis of composition theories, and application of those theories in different 
contexts. 
 
 

อก 622 สัมมนาการแปล      3(2-2-5) 
 EN 622 Seminar in Translation 

วิพากษ  ประเมินและประยุกตผลงานวิจัยเกีย่วกับการแปล  เพื่อนําไปประยุกตในบริบทตาง ๆ  
         Criticism, evaluation, and application of research concerning translation in order to 
apply in various contexts.  
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อก 623  การแปลวรรณกรรมช้ันสูง    3(2-2-5) 
EN 623  Advanced Literary Translation 

ศึกษากลวิธีและฝกการแปลแบบเขม  จากวรรณกรรมประเภทตาง ๆ เชน ความเรียง  เร่ืองส้ัน  
และนวนิยาย     

A study of strategies and intensive practice of translating various genres of literary 
works, such as essays, short stories, and novels. 
 

อก 635 ภาษาและสังคม     3(2-2-5)  
 EN 635 Language and Society 

        ศึกษาหลักการสําคัญในภาษาศาสตรสังคม  เชน ลีลาภาษา  ทําเนียบภาษา  การเปล่ียนแปลง
ภาษา  ตลอดจนศึกษาทฤษฎีท่ีเกีย่วของกับความหลากหลายของภาษา  สังคมท่ีใชภาษาตาง ๆ กัน  และ
ความสัมพันธระหวางภาษาและสังคม  รวมท้ังปจจัยทางสังคมท่ีเกี่ยวกบัการใชภาษา 

       A study of key principles of sociolinguistics such as language styles, register, language 
variation and change; theories relating to the heterogeneity of language; societies with different 
languages; interrelation between society and language; and society factors involved in language use. 
 

อก 636  สัมมนาการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 
 EN 636  Seminar in Language Communication 
        วิพากษทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร  กฎเกณฑสําคัญท่ีกําหนดแนวทางการเลือกใชภาษาใน
การติดตอส่ือสาร   การตีความและการวิเคราะหปริเฉทแบบตาง ๆ 

      Criticisms of theories of pragmatics, linguistic rules influencing language choices, and 
interpretations and analyses of various types of discourses. 
 

อก 637 การศึกษาประเด็นทางภาษาศาสตรประยุกต  3(2-2-5) 
EN 637 Topics  in Applied Linguistics 

        ศึกษาวเิคราะหหวัขอทางภาษาศาสตรประยุกตตามความสนใจของผูสอนและผูเรียน 
       An analysis of a particular topic in applied linguistics.  Selection of topic is based on 

instructor and student interest. 
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 อก 647  วรรณกรรมวิเคราะหเชิงสังคม    3(2-2-5) 
EN 647  Social Approach to Literary Works 

วิเคราะหวรรณกรรมดีเดนในเชิงสังคม  โดยศึกษาประวตัิศาสตร  สภาพสังคม  ตลอดจน
ปญหาทางสังคม  ท่ีนักประพันธตองการสะทอนหรือช้ีนําใหเห็นโดยผานผลงานทางวรรณกรรม 

An analysis of major literature, addressing history, society, and social problems the 
authors want to reflect and point out through their works.  

 
 อก 648  การศกึษาประเด็นทางวรรณกรรม   3(2-2-5) 

EN648  Topics in Literature 
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมหรือประเดน็ท่ีสนใจ  เพื่อใหมีความเขาใจลึกซ้ึงใน

วรรณกรรมหรือประเด็นศึกษาเฉพาะทาง 
A study and analysis of a selected work or a topic of interest in order to understand it in 

depth. 
 

 อก 649   สัมมนาวรรณกรรมสําหรับเด็ก   3(2-2-5) 
EN 649  Seminar in Children’s Literature 

วิเคราะหวรรณกรรมท่ีดีเดนสําหรับเดก็  เชน  เทพนยิาย  เร่ืองเกี่ยวกับการทองเท่ียว  ผจญภยั
และวิทยาศาสตร 

An analysis of literary texts for children.  Topics might include fairy tales, fantasy, and 
science fiction. 

 
 อก 651  ภาพยนตรศึกษา     3(2-2-5) 

EN 651  Literary Film Studies 
ศึกษาผลงานทางวรรณคดใีนรูปแบบของภาพยนตร  โดยเนนในเร่ืองการใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยในการนําเสนอ  เพือ่เนนประเด็นปญหาท่ีถายทอดความรูสึกนึกคิดของตัวละคร  เชน  การแสดง  
การใชแสงและเสียง  และการใชเทคนิคพิเศษตางๆ  เพื่อใหเขาใจบทบาทและความสัมพันธของ
เทคโนโลยีท่ีมีตอผลงานวรรณกรรม 

A study of literary texts adapted to films with the focus on using modern technology to 
present characters’ feelings such as acting, light, and sound including special techniques. The purpose 
is to understand the relationship between technology and literary texts. 
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 อก 652  สัมมนาบทละคร     3(2-2-5) 
EN 652  Seminar in Drama 

วิเคราะหบทละครของยุโรปและอเมริกัน    เพื่อใหเขาใจววิัฒนาการของบทละคร  แนวคิด
ท่ีเปนลักษณะเดนของแตละยุค  ปรัชญา  และปญหาทางสังคมท่ีปรากฏในงานเขียน 

An analysis of European and American drama in order to understand its development, 
including main themes of each period, philosophies, and social challenges.  

 
 อก 653  สัมมนาเร่ืองส้ัน     3(2-2-5) 

EN 653  Seminar in Short Stories 
วิเคราะหเร่ืองส้ันดีเดน  เพื่อใหเขาใจแนวความคิด  การใชภาษา  และแนวการเขียนของ

นักเขียน  ตลอดจนการเสนอรูปแบบของปญหาท่ีแตกตางไปจากงานเขียนประเภทอ่ืน 
An analysis of major short stories in order to understand the concepts, language use, and 

style of writing including the representation of problems different from other genres. 
 

 อก 661  สัมมนาบทรอยกรองอังกฤษและอเมริกัน  3(2-2-5) 
EN 661  Seminar in English and American Poetry 

วิเคราะหบทประพันธรอยกรองภาษาอังกฤษของกวีชาวอังกฤษและอเมริกันในยุคตางๆ    
เพื่อใหเขาใจแนวคิดท่ีเปนลักษณะเดนของแตละยุค    พรอมท้ังสามารถวิเคราะหและวิจารณบทประพันธ
ประเภทรอยกรองไดอยางมีหลักเกณฑ 

An analysis of poetry written by both English and American poets in different periods in 
order to understand the main themes of each period and to be able to analyze and comment on poetry. 
 

อก 688  สารนิพนธ      (6 หนวยกิต) 
EN 688  Master’s Project 

การศึกษาคนควาในหัวขอใดหัวขอหนึ่งท่ีเกีย่วกับวรรณคด ี ภาษาและภาษาศาสตรประยุกต  
เปนภาษาอังกฤษ   และนําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบงานวิจยั 

A Study of an issue of interest concerning literature, language, and applied linguistics, 
and present it in the form of research paper in English 
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อก 699  ปริญญานิพนธ     (12 หนวยกิต) 
EN 699  Thesis 

การวิจยั  เกีย่วกับวรรณคดี  ภาษาและภาษาศาสตรประยกุต  เปนภาษาอังกฤษ  โดยมี
จุดมุงหมายหลักเพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาวิชา 

A study in literature, language, and applied linguistics with the objective of acquiring 
new knowledge in the field. 

 
3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 

รายช่ือ  ตําแหนงทางวิชาการ  เลขประจําตัวประชาชน  และคุณวุฒิของอาจารยประจํา
หลักสูตร  และอาจารยพเิศษแสดงในหัวขอยอย  สําหรับประวัติสวนตัวของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของ  กับรายละเอียดวุฒกิารศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา  แสดงดังภาคผนวก ก 
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  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีจบการศึกษา 
เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
University of Delaware, U.S.A. 
University of Delaware,  U.S.A. 

3-1021-
00058- 
23-5 

2 ผศ ดร. สายวรุณ   
จําปาวัลย 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)    2525 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต)                    2535 
Ed. D Curriculum & 
Instruction                 2544 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Illinois State University, 
U.S.A. 

3-1009-
03163- 
49-1 

3 ดร. ศิรินันท  ศรีเนาวรัตน ค.บ. (อังกฤษ-ฝร่ังเศส) 
                                   2519  
ค.ม. (TEFL)               2524 
D.A. (English)           2534 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Illinois State University,  U.S.A. 

3-1020-
02441- 
-60-3 

4. ดร. สมศักดิ์ แกวนุช ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  2522 
 
กศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ) 2540 
Ph.D (English Studies)     
                                   2551    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Illinois State University,  U.S.A. 
 

3-6406-
00688- 
89-4 

5. รศ. ดร. นิตยา   
สุขเสรีทรัพย 

Ph.D (TEFL)              2523 
 
M.S. (หลักสูตรและการ
สอนภาษาอังกฤษ)      2519    
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    2515    

The University of Texas at 
Austin, U.S.A. 
Emporia Kansas State 
University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

3-9599-
00402- 
31-2 
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  3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับท่ี รายช่ือคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีจบการศึกษา 
เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

1. ผศ. ดร. สุภาภรณ  ยิ้ม
วิลัย 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
University of Delaware,U.S.A. 
University of Delaware,U.S.A. 

 

2. ดร. สายวรุณ  จําปาวัลย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)     2525 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตประยุกต) 
                                     2535 
Ed.D (Curriculum and INS) 
                                     2544 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Illinois State University, U.S.A. 

 

3. ดร. ศิรินันท  ศรี
เนาวรัตน 

ค.บ. (อังกฤษ-ฝร่ังเศส)2519  
ค.ม. (TEFL)                 2524 
D.A. (English)             2534 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Illinois State University, U.S.A. 

 

4. ดร. สมศักดิ์ แกวนุช ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   2522 
 
กศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ)  2540 
Ph.D (English Studies)2551   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Illinois State University, U.S.A. 

 

5. รศ. ดร. นิตยา   
สุขเสรีทรัพย 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)      2515  

M.S. (หลักสูตรและการ
สอนภาษาอังกฤษ)       2519   
Ph.D (TEFL)                2523 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Emporia Kansas State 
University, U.S.A. 
The University of Texas at 
Austin, U.S.A. 

 

6. ดร. วไลพร   ฉายา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   2517 
 
ศศ.ม. (การสอภาษาอังกฤษ)
                                    2530 
Ph.D ( English Language 
Studies)                        2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
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3.2.2 อาจารยประจํา (ตอ) 

  
 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีจบการศึกษา 
เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

7. ดร. สุทัสสี  สมุทรโคจร อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    2519 
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)    2522 
D.A. (ภาษาอังกฤษ)   2539 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Illinois State University, U.S.A. 

 

8. ดร. อุสาหภรณ   สุขารมณ B.A. (ภาษาศาสตร)    2545 
M.Ed (ภาษาศาสตประยุกต 
- Research Program)  2548 
Ph.D (ภาษาศาสตประยุกต) 
                                   2554 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Griffith University, Australia 
 
Griffith University, Australia 

 

9. ดร. ประไพพรรณ  เอมชู 
 

ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ)             2519 
กศ.ม. (การสอนภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ)        2530 
Ph.D (.ภาษาและวรรณคด)ี 
                                   2548 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
National University of 
Singapore, Singapore 

 

10. ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    2541 
M.A. (Instruction & 
Learning)                   2545 
Ph.D (TESOL)           2551 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
University of Pittsburg, 
U.S.A. 
University of Manchester, 
England 

 

11. อาจารยนิตยา วังกังวาน ศศ.บ (Linguistics)     2515 
M.Ed. (TEFL)            2537 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

12. อาจารยปยวรรณ   กุลมัย ค.บ. (English)            2531 
M.S. (TESOL)           2534 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
University of Pennsylvania, 
U.S.A. 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 
  

 
4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน  หรือสหกิจศึกษา) 
 ไมมีการฝกงานภาคสนามหรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร 
5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

การทํางานวจิยัเปนสวนหนึง่ของการศึกษา นิสิตตองเลือกศึกษาหัวขอท่ีเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ทางภาษา วรรณคดีตะวันตก และภาษาศาสตรประยุกต  โดยเขียนเปนภาษาอังกฤษ  โดยการลงทะเบียน
เรียนวิชาริญญานิพนธ/สารนพินธ  ตามท่ีกาํหนดในหลักสูตร  โดยใชเกณฑการวดัผลตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

        5.1  คําอธิบายโดยยอ   
      สารนิพนธ       
      Master’s Project 
การศึกษาคนควาในหัวขอใดหัวขอหนึ่งท่ีเกี่ยวกับวรรณคดี  ภาษาและภาษาศาสตรประยุกต  

เปนภาษาอังกฤษ  และนําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปงานวิจยั 
     ปริญญานิพนธ           
      Thesis 
การวิจยั  เกีย่วกับวรรณคดี  ภาษาและภาษาศาสตรประยกุต  เปนภาษาอังกฤษ  โดยมี

จุดมุงหมายหลักเพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาวิชา 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีจบการศึกษา 
เลข

ประจําตัว
ประชาชน 

1 ดร. ทิพา  เทพอัครพงศ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    2519 
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)    2520 
D.A. (English)           2533 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Illinois State University, U.S.A. 

 

2 ดร. วัลลภา  ไทยจินดา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  2516 
 
M.A. (ESL)                2523 
Ed.D  (Curriculum & 
Supervision)               2540 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 
University of Texas at San  
Antonio,  U.S.A. 
Northern Illinois University, 
U.S.A. 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
นิสิตมีความรูและเขาใจในหัวขอเร่ืองท่ีศึกษา  สามารถคนควาทฤษฎี  รวบรวมขอมูล  นํามา

ประมวลผลและวิเคราะหเชิงวิชาการ  เพื่อนํามาสังเคราะหหาขอสรุป  และอภิปรายผล  อยางลึกซ้ึง  
5.3  ชวงเวลา 
เปนไปตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา  ของหมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิงาน  

และโครงสรางหลักสูตร 
5.4  จํานวนหนวยกิต 
ปริญญานิพนธ  12 หนวยกติ  สารนิพนธ  6  หนวยกติ 
5.5   การเตรียมการ 

1. จัดอาจารยผูรับผิดชอบท่ีมีความเช่ียวชาญในหวัขอท่ีนสิิตเลือกศึกษาเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนรายบุคคล  

2. มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาแตละทาน  มีการจัดทําบันทึก
การใหคําปรึกษา 

3. ใหขอมูลขาวสาร  และตัวอยางในการเขียนปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
5.6  กระบวนการประเมินผล 
มีการประเมินผลปริญญานิพนธและสารนพินธ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 2.1  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 มีจริยธรรม  คุณธรรม  ความรับผิดชอบ  และซ่ือสัตย  ตอตนเองและสังคม ตลอดจนมี

จิตสํานึกท่ีดแีละศรัทธาในความดี  
2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  1.  สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียน ทุกวชิา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรูและความสามารถในการใชภาษาใน
วิชาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 

1. มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับท่ี
จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานความรูของนิสิต   
2. มีการเปดรายวิชาเลือกท่ีทันสมัยและ
หลากหลายและตอบสนองตอการพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาของนิสิต 
3. สงเสริมบรรยากาศทางวชิาการ  เชน เชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย 

2. มีความรูความสามารถในการทําวิจยัทางภาษา
และสามารถถายทอดความรูไปสูองคกรและ
ชุมชน 
 

1.สงเสริมใหนิสิตมีการพัฒนาทักษะการคิด
แกปญหา  และทําวจิัย 
2. มีการเปดรายวิชาเลือกตางๆ  เพื่อเปนพื้นฐาน
สําหรับการประยุกตใชในการพัฒนาแนวคิด
ใหมๆ  และในการทําวจิัย 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงตนใน
สังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข 
 

1. สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในทุก
รายวิชา  
2. มีการสังเกตพฤติกรรม เชน การไมลอกเลียน
งาน  การเขาเรียน และสงงานตรงเวลา   
3. ใหมีการอภปิรายหัวขอท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม
จริยธรรม  
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  2.  สอนโดยใชกรณีศึกษา และอภิปรายรวมกันเกีย่วกับเหตุการณ / ปญหาท่ีเปน
ปจจุบัน อยูในความสนใจของผูเรียน 

  3.  การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 
                            4. สรางวัฒนธรรมการศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพอยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม เชน วัฒนธรรมการเขาเรียน การเตรียมการเพื่อการเรียน การรวมมือกันทํางานกลุม การให
เกียรติผูอ่ืน การรักษาเวลา โดยเนนใหมีการเรียนรูผลกระทบของส่ิงท่ีตนทําท่ีมีตอผูอ่ืน ท้ังในดานการ
เรียนและในการปฏิบัติงาน ผานการเรียนในรายวิชาการทํางานกลุม การศึกษาดูงาน หรือการจัดงานสาน
สัมพันธระหวางนักศึกษา บัณฑิตและคณาจารย 

2.1.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการโตตอบและการแลกเปล่ียนในหองเรียน หรือเม่ือไปศึกษาดูงาน 
  2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และการมีสวนรวมของ
นิสิตในการทํางานกลุม 
 2.2  ดานความรู 
 2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

        1. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 
                2. มีความรูความเขาใจในเนือ้หาและทฤษฎีของสาขาวิชาและนําไปประยุกตใชได 
               3. สามารถนําความรูความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎีของสาขาวิชาไปประยุกตใชใน

การวิจยัและวชิาชีพ 
 2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนดานความรู 
  1.ใชการเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางผูเรียนและผูเรียน และระหวาง
ผูเรียนและผูสอน 
                  2.ใชเทคนคิการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอนแบบตางๆ เขา
ดวยกันตามสถานการณและความจําเปนในแตละรายวิชา 
  3. มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและการรายงานทั้งเดี่ยวและกลุม 
   4. ฝกปฏิบัติจริง  
   5. อภิปรายกลุม 
   6. การศึกษานอกสถานท่ีและการรายงาน 
               2.2.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
   1. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การทดสอบ
ยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค หรือประเมินจากรายงาน และการนําเสนอรายงาน  
                            2. ประเมินจากผลการสอบประมวลผลความรู การสอบหัวขอปริญญานิพนธ การสอบ
ความกาวหนา การสอบปริญญานิพนธ และการตีพิมพบทความทางวิชาการและวิชาชีพ           
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2.3.  ดานทักษะทางปญญา 
               2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                 1.  มีความสามารถในการใชความรูและประสบการณในการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาท่ี
ซับซอนไดอยางเหมาะสม 

                 2.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนาความคิดใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                       1. เนนการสอนใหนักศึกษารูจักบูรณาการและการประยกุตใชทฤษฎีความรูตางๆ   
การทํารายงาน งานท่ีมอบหมายในวิชาตางๆ  การอภิปรายกลุม  การศึกษาจากปญหา หรือกรณีศึกษา 
          2. เนนการสอนใหรูจกัสังเกต และจับประเด็นท่ีมาและความสําคัญของปญหาตางๆ 
ในงาน และวชิาชีพท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อนาํมากําหนดวตัถุประสงคในการแกปญหานัน้ๆ อยางมีบูรณาการ 
ผานการทําขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ และวิชาท่ีเกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจยั 
         3. เนนใหเหน็ความสําคัญและรูจักเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจแกปญหา
อยางมีเหตุผลและอยูบนพืน้ฐานของความเปนจริง ผานการศึกษาและการทํารายงาน การทําปริญญานิพนธ
และวิชาท่ีเกีย่วของกับระเบียบวิธีวจิัย 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1. ประเมินผลจากผลงานท่ีมอบหมายใหทํา 
 2. ประเมินผลจากการสอบขอเขียน 

     3. ประเมินผลจากการเขียนรายงาน 
 4. ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในรูปแบบตางๆ 
 5. ประเมินผลจากการสอบปากเปลาในวิชาปริญญานิพนธ การสอบหัวขอ และการ

รายงานความกาวหนา 
 2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

                  1.  เขาใจบทบาทของตนเองและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
                  2.  เขาใจในความแตกตางท่ีหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 1. มอบหมายงานเปนกลุมยอย 
 2. การสอนโดยใชตวัอยาง กรณีศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย ท่ีสนับสนุนดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 3.ใชการเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูเรียน และระหวาง

ผูเรียนและผูสอน 



  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พ.ศ.2554 
 
 

36 

 2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1. ประเมินจากผลงานของผูเรียนท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุม 
 2. ใหผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (Peer Evaluation) 
 3. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางทํากิจกรรมกลุมในช้ันเรียน 
 4. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอผลงานหรือ

รายงานในวิชาตางๆ หรือในการสอบปากเปลาหรือการสอบปริญญานิพนธ 
 2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                          1. มีความสามารถทางคณิตศาสตร  สถิติและนํามาใชในการวิจยัและการประกอบ
อาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 
                2. มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาคนควาและนํามาใชในการ
ทํางานวิจยัไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข       
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           1. สอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลยี การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขลงไปในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ 
                         2. จัดทํากลุมอีเมลและกระดานสนทนาของนักศึกษา เพื่อการส่ือสาร การสงรายงาน 
และประสานงานระหวางคณาจารยและนักศึกษา และระหวางนกัศึกษาและนักศึกษา 
                            3. บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือส่ือตาง ๆ ในทุกรายวชิา
ท่ีสามารถทําได 
 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     1. ประเมินผลจากการใชงานกลุมอีเมลและกระดานสนทนาเพ่ือการประสานงาน
ระหวางอาจารยและนิสิต 
          2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทางการปฏิบัติในวิชาท่ีเกีย่วของ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping)   

ดานท่ี 1 คุณธรรมและจริยธรรม 
              มีจริยธรรม  คุณธรรม  ความรับผิดชอบ  และซ่ือสัตย  ตอตนเองและสังคม ตลอดจนมีจิตสํานึก
ท่ีดีและศรัทธาในความดี  
              ดานท่ี 2 ความรู 

    1. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 
    2. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎีของสาขาวชิาและนําไปประยุกตใชได 
    3. สามารถนําความรูความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎขีองสาขาวิชาไปประยกุตใชในการวิจัย

และวิชาชีพ 
    ดานท่ี 3 ทักษะทางปญญา 
    1.  มีความสามารถในการใชความรูและประสบการณในการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาท่ีซับซอน

ไดอยางเหมาะสม 
    2.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนาความคิดใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
    ดานท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1.  เขาใจบทบาทของตนเองและสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได 
    2.  เขาใจในความแตกตางท่ีหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
    ดานท่ี 5 การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       1. มีความสามารถทางคณิตศาสตร  สถิติและนํามาใชในการวิจัยและการประกอบอาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
     2. มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาคนควาและนํามาใชในการทํางานวิจยั
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี ้

  ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง     
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รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ 
ระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

อก 501 การวจิัยทางภาษาอังกฤษ           

อก 502 การเขียนระดับบัณฑิตศึกษา           

อก 531 การศึกษาเร่ืองของภาษา           

อก 541 สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ           

อก 511 ศิลปการพูด           

อก 512 การอานเชิงวิชาการ           

อก 513 พื้นฐานทฤษฎีการอาน           

อก 514 พื้นฐานทฤษฏีการเขียน           

อก 521 การแปลเชิงวิชาการ           

อก 532 สัมมนาลีลาภาษาอังกฤษ           

อก 533 ภาษาและความคิด           

อก 534 การวิเคราะหปริเฉท           

อก 602 การเขียนงานวิจยั           

อก 615 สัมมนาความเรียง           

อก 622 สัมมนาการแปล           

อก 623 การแปลวรรณกรรมช้ันสูง           

อก 635 ภาษาและสังคม           

อก 636 สัมมนาการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร 

          

อก 637 การศึกษาประเด็นทาง
ภาษาศาสตรประยุกต 

          

อก 542 วรรณคดีอังกฤษ           
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รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ 
ระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

อก 543 วรรณคดีอเมริกัน           

อก 544 วรรณกรรมรวมสมัย           

อก 545 วรรณกรรมชนกลุมนอย           

อก 546 วรรณกรรมเพ่ือสิทธิสตรี           

อก 647 วรรณกรรมวิเคราะหเชิง
สังคม 

          

อก 648 การศึกษาประเด็นทาง
วรรณกรรม 

          

อก 649 สัมมนาวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก 

          

อก 651 ภาพยนตรศึกษา           

อก 652 สัมมนาบทละคร           

อก 653 สัมมนาเร่ืองส้ัน           

อก 661 สัมมนาบทรอยกรองอังกฤษ
และอเมริกัน 

          

อก 688 สารนิพนธ           

อก 699 ปริญญานิพนธ           
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)   
          เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554  หมวดที ่5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดงันี้ 
 - การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวชิาใหใชระบบคาระดับข้ัน  ดงันี้ 
   

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 
A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

 
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลกัสูตร ไดแก การสอบภาษา (Language 

Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู 
(Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ   ใหผลการ
ประเมินเปน ผาน P (Pass) หรือ ไมผาน F (Fail)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 
2.2 จัดต้ังกรรมการทวนสอบ เพื่อสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 
2.3 เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑท่ีกําหนด เพื่อให

ผูสอนมีมาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผูสอนมากกวา 1 คน 
2.4 จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผูสอนหลายคน 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เปนไปตามขอ 2.1.3  การวัดผลและสําเร็จการศึกษาของหมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การ

ดําเนินงาน  และโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  หมวดท่ี 9  การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  ขอท่ี 48 
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สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 
          นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  
3. ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  
4. สอบภาษาตางประเทศได 
5. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา

นิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกีย่วกับปริญญานิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง  
6. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
7. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเปนเร่ืองเต็ม 
(Full Paper)  
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข 

 นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติแผน ข ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกาํหนด 
2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  
3. ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  
4. สอบภาษาตางประเทศได 
5. สอบประมวลความรูได 
6. เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาสารนิพนธ

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธท่ีบัณฑิตวทิยาลัยแตงต้ัง 
7. สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 จัดอบรมอาจารยใหม   ซ่ึงอาจจัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) แกอาจารยใหม ท้ังดานการสอน    

และ การวิจัย 
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเกีย่วของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เร่ือง บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ รายละเอียด 

หลักสูตร และการจัดทําเคาโครงรายวิชา (Course Syllabus) 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                    2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วธีิการสอน กล 
ยุทธในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวชิา 
                    2.1.2 สนับสนุนใหผูสอนเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อ 
แลกเปล่ียนทัศนะความคิดเหน็กับผูสอนอ่ืนหรือผูชํานาญการ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ  
                    2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจยัท่ีเปนประโยชน และสอดคลองกับหลักสูตรท่ี 
ภาควิชาเปดสอน 
                    2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอ 
                    2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม 
                    2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนไดมีโอกาสใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  ท้ังกับหนวยงาน
ภายใน และหนวยงานภายนอก 
                    2.2.5 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซ้ือตําราเรียนใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณท่ีเกีย่วกับการเรียนการสอนใหเพียงพอ 
                      2.2.6 จัดโครงการเย่ียม – ศึกษาดูงานตางมหาวทิยาลัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.  มีการบริหารหลักสูตร

อยางเปนระบบ 
1.  ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเร่ือง
ตางๆ เดือนละ 1 คร้ัง อาทิเชน 
เร่ืองการจัดการเรียนการสอน 
และ/ หรือปญหาอุปสรรคของ
อาจารยผูสอน เปนตน 

2.  ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม
อาจารยผูสอน เพื่อวิเคราะหผล
การดําเนนิงานหลักสูตรภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง และนําขอมูล
นี้มาใชเพื่อการปรับปรุงการ
บริหารงานหลักสูตร และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรเสนอตอคณบด ี

1.  บันทึกรายงานการประชุม 
2.  รายงานผลการดําเนนิงานของ
หลักสูตร 

2.  มีการเตรียมความพรอม
กอนการเปดการเรียน
การสอน 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมาย
ผูสอนเตรียมความพรอมในเร่ือง
อุปกรณการเรียนการสอน  ส่ือการ
สอน  เอกสารประกอบการสอน  
และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

1.  มีการจัดทําเคาโครงรายวชิา 
2.  เอกสารประกอบการสอน 

3.  มีการติดตาม ตรวจสอบ
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

 

1.  ภาควิชา/ ผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดทําระบบสังเกตการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อใหทราบปญหา
อุปสรรค และขีดความสามารถ
ของผูสอน 

2.  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนใน
แตละปการศึกษา  ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจัดทํารางรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรประจําป ซ่ึง

เม่ือส้ินสุดแตละภาคการศึกษา 
ทางภาควิชา/ ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรจะทําการประเมินผล
ผูสอนโดยผูเรียน รวมท้ังผูสอน
ประเมินการสอนของตนเอง และ
ประเมินผลรายวิชา 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
ประกอบดวยผลการประเมิน
คุณภาพการสอน รายงานรายวิชา 
และผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนิสิตเสนอตอภาควิชา/ 
คณบด ี

4.  มีการประเมินมาตรฐาน 
และมีการพัฒนา
หลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

1.  เม่ือครบรอบ 4 ป ภาควิชาจะทํา
การแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลการดําเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินผลจากการ
เยี่ยมชมการเรียนการสอน และ
รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

2.  ภาควิชาจดัประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยนิสิตช้ันปสุดทาย
กอนสําเร็จการศึกษา และผูใช
บัณฑิต 

3.  ภาควิชาแตงต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามจํานวน
และคุณสมบัตท่ีิสอดคลองกับ
หลักเกณฑของ สกอ. เพื่อใหมี
การปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย
ทุก 5 ปโดย 1)นําความคิดเหน็
ของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิต 2) สถานการณการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ี
พึงประสงคของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา   

1.  ผูทรงคุณวฒุิภายนอก
ประเมินผลการดําเนินการของ
หลักสูตร 

2.  ความพึงพอใจของนิสิตช้ันป
สุดทายกอนสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ตอหลักสูตรไมนอยกวา 3.5 
จาก 5.0 

3.  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรไมนอยกวา 3.0 
จาก 5.0 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหงบประมาณเงินรายไดในแตละปการศึกษา ใหสอดคลอง
กับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา  โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดหา การใช การเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของ
หลักสูตร และการจัดกจิกรรม/ โครงการตางๆใหกับภาควิชา รวมถึงการจัดสรรจํานวนรายวิชา/ ช่ัวโมง
ของอาจารยพิเศษ  

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
หองเรียนและหองปฏิบัติการ 

ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนหอง หมายเหต ุ
1. หองเรียน 21  
2. หองปฏิบัติการสอน 1  
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  
4. ศูนยคอมพิวเตอร 1  
5. หอง Self-Access 1  
6. หองประชุมยอย 1  

อุปกรณการสอน 
ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนหอง หมายเหต ุ

1. เคร่ืองฉายวิดทัิศน 8  
2. เคร่ืองเลนซีดี 8  
3. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 33  
4. วิทยุเทป 45  
5. เคร่ืองถายทอดสัญญาณภาพสามมิติ 20  
6. กลองถายรูป 2  
7. โทรทัศนสี 12  
8. จอฉายภาพแขวนผนัง 30  
9. ไมโครโฟนไรสาย 10  
10. เคร่ืองเลนบันทึก DVD 2  
11. เคร่ืองเลนวิทยเุทปพรอม CD 5  
12. จอฉายภาพขาตั้ง 2  
13. คอมพิวเตอร Notebook 3  
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หนังสือและวารสาร 
   มีหนังสือเกีย่วกับภาษาอังกฤษ  เปนภาษาอังกฤษ จํานวน           2,891  เลม 
        เปนภาษาไทย      จํานวน 2,259  เลม 
   มีวารสารภาษาอังกฤษ        จํานวน                12 ช่ือเร่ือง 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 2.3.1  คณะ/ ภาควิชาจดัสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ตํารา วารสารทางวิชาการ และส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 2.3.2  คณะ/ ภาควิชาใหอาจารยผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 
 2.3.3  คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และ

อุปกรณการเรียนการสอน 
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 2.4.1  คณะ/ ภาควิชาสํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจาก
อาจารยผูสอนและผูเรียน 

 2.4.2  คณะ/ ภาควิชาประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2.4.3  คณะ/ ภาควิชาสรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และ

ภาควิชาท่ีอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถใชบริการได 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.  มีการบริหารงบประมาณ

อยางเปนระบบ 
1.  มีการวางแผนการใช

งบประมาณ 
2.  มีการประชุมเพื่อวางแผนการ

ใชงบประมาณอยางนอยปละ 
1 คร้ัง 

มีการประเมินผลกิจกรรมและ
โครงการทุกโครงการ 
 

2.  มีทรัพยากรการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง เหมาะสม 
และทันสมัย 

1.  มีการสํารวจความตองการการ
ใชทรัพยากรการเรียนการ
สอนเปนประจําทุกปจาก
อาจารยผูสอนและผูเรียน 

2.  จัดทําขอเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ  และอุปกรณการ
เรียนการสอนตอภาควิชา 

ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอทรัพยากรการเรียนการ
สอน ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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3.  การบริหารคณาจารย 
          3.1  การรับอาจารยใหม 

การรับอาจารยใหมจะดําเนินการโดยภาควชิาภาษาตะวนัตก  คณะมนุษยศาสตร  โดยการ
คัดเลือกอาจารยใหมจะเปนไปตามความตองการ  ระเบียบ  และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  โดย
คณาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  วรรณคดี  
ภาษาศาสตรประยุกต  หรือในสาขาท่ีเกี่ยวของ 
          3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 

3.2.1  จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานประจําปของภาควิชา 

3.2.2  สํารวจความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะจากคณาจารยเพื่อเปนขอมูลในการ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 
         3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

3.3.1  ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบาง
รายวิชา และบางหัวขอท่ีตองการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง  หรือเพ่ือเปนท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ 

3.3.2  ผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดหลักเกณฑ ในการคัดเลือกคณาจารยพิเศษ เชน 
ผลงานทางวิชาการ หรือเปนผูเช่ียวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ  เปนตน 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอน 
          4.1  การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ  ตั้งแตระดบัปริญญาตรีในท่ีเกีย่วของกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
โดยจะตองมีประสบการณหรือทักษะที่ชํานาญทางดานวชิาชีพ  และมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีตองาน  และกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือทาง
เทคนิค 
          4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน 

4.2.1  คณะ/ ภาควิชาสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพดานการปฏิบัติงานในหนาท่ีและการบริหาร (เชน  การใชคอมพิวเตอร ระบบการ
จัดเก็บเอกสาร  การบริหารเวลา ฯลฯ) 

4.2.2  คณะ/ ภาควิชาสงเสริมบุคลากรใหทํางานวิจยั หรือไดรวมงานกบัอาจารยใน
โครงการบริการทางวิชาการ และโครงการวิจัยของสาขาวิชาเพื่อพัฒนางานในหนาท่ี 
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5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ  และอ่ืนๆ แกนิสิต 

5.1.1  คณะจดัคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษานิสิต ซ่ึงทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ให
คําแนะนํา และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยท่ีปรึกษา 

5.1.2  ใหอาจารยผูสอนทุกทานจัดตารางเวลาใหนิสิตเขาพบหรือขอคําปรึกษา 
5.1.3  จัดระบบแนะแนวเกีย่วกับการเลือก และการวางแผนสําหรับอาชีพ รวมถึงการ

เสริมสรางประสบการณดานอาชีพใหแกนิสิต 
5.2   การอุทธรณของนิสิต 

              คณะ/ภาควิชามีระบบท่ีเปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองเกีย่วกับ
วิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 

6.1  จัดทําแบบสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน  และความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตกอน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

6.2  ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต  และ
รายงานผลการสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ  และหนวยงานภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

6.3  ติดตามขอมูลความรูและทักษะท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  และจัดอบรมนิสิตใหมี
ความสามารถตรงตามความตองการ 

6.4  มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติเม่ือครบรอบหลักสูตร  เพื่อใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป 

6.5  แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต  พจิารณาจากปจจยัความตองการของ
ตลาดแรงงาน  ดังนี ้

1)  ภาษาตางประเทศ 
2)  การใชระบบ IT 
3)  พฤติกรรมในการทํางาน 
4)  บุคลิกภาพในการทํางาน 
5)  ความรูเชิงวิชาชีพ 
6)  ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนา 
7)  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  และการเปนผูนํา 
8)  การส่ือความกับผูอ่ืน 

                9)  ความคิดสรางสรรค 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนนิงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต
ละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดาํเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา

     



  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พ.ศ.2554 
 
 

50 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 
รอยละ50ตอป 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหมเฉล่ียไมนอยกวา3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

1.  อาจารยผูสอนทําบันทึกหลังการสอน (JOURNAL)  เพื่อวิเคราะหจดุออนและจุดแข็ง
ของการสอนแตละคร้ัง  เพื่อปรับปรุงการสอนคร้ังตอไป 

2.  นิสิต และคณะกรรมการของภาควิชาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนเม่ือจบภาค
การศึกษา 

3.  คณะกรรมการที่แตงต้ังโดยภาควิชาประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินของอาจารยผูสอนและจากนิสิต 

4.  คณะกรรมการแจงผลการประเมินแกอาจารยเพื่อทําการปรับปรุงตอไป 
         1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1. ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสังเกตการสอนเพ่ือดวูิธีการสอน  การจัดกจิกรรม  ตลอดจน
เนื้อหารายวิชาท่ีสอน  วาสอดคลองกันหรือไม 

2. ประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอวธีิการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  จํานวนนสิิตที่สมัครเขาเรียนในสาขา 
2.2  สัมภาษณนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรถึงความพึงพอใจและจดุออน  จุดแข็งของ

รายวิชาในหลักสูตร 
2.3  ประเมินจากแบบสอบถามบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาชวงระยะเวลายอนหลัง  1-5  ป  วามี

ความพึงพอใจตอหลักสูตรมากนอยเพียงใด  หรือตองการปรับปรุงแกไขอยางไร 
2.4  สัมภาษณหรือใชแบบสอบถาม  นายจางหรือองคกรท่ีรับบัณฑิตเขาไปทํางานถึงความพึง

พอใจตอประสิทธิภาพการทํางาน  และความรูของบัณฑิต 
2.5  ประชุมอาจารยของหลักสูตรถึงความพึงพอใจตอหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ติดตามการดําเนนิงานของอาจารย  ผูสอนประจําหลักสูตร  

ถึงประสิทธิภาพของการทํางานวาไดผลหรือไม 
3.2  ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาแตละรายวิชาของนิสิตในหลักสูตรวาเปนท่ีพงึพอใจหรือไม 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  คณะกรรมการสรุปปญหาและขอเสนอแนะท่ีอาจารยประจํารายวชิา  และผลการประเมิน

จากนิสิตปจจบัุน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว  ตลอดจนความคิดเหน็จากผูปกครอง นิสิต/บัณฑิต และ
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ผูใชบัณฑิต รวมถึงจัดสัมมนาอาจารยผูสอนภายในหลักสูตรเพ่ือดําเนินการแกไขจดุบกพรอง  และ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

4.2  อาจารยผูสอนประจํารายวิชา  ทบทวนประเมินผลการสอนของตนเองจาก JOURNAL และ
ผลการประเมินของนิสิต  ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการเขาสังเกตุการสอน  เพื่อปรับปรุงและ
วางแผนการสอนตอไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
สําเนาคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการราง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

 
1. ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิภายนอก  รองศาสตราจารย  ดร. ทิพา  เทพอัครพงศ ท่ีมีตอ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 
 

No Topics for Evaluating Appropriateness 
Need 

Improvement 
Comments from the Expert 

1 Program Nomenclature    
2 Degree Conferred    
3 Philosophy and Objectives    
4 Program Structure 

   - Number of Credits 
   - Courses 
    1.Common core courses 
    2.Compulsory courses     
    3. Electives      
        3.1 Electives for Language 
and Applied Linguistics 
        3.2 Electives for Literature 

   

5 Appropriateness of courses in 
each group 
    1.Common core courses 
    2.Compulsory courses     
    3. Electives      
        3.1 Electives for Language 
and Applied Linguistics 
        3.2 Electives for Literature 

   

6 Program Structure and number of 
credits for each semester 

   

7 Appropriateness and clarity of 
course description 
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No Topics for Evaluating Appropriateness 
Need 

Improvement 
Comments from the Expert 

8 Relevance of course content 
(course description) and 
objectives 

   

 
Other comments and suggestions  
Generally, the structure of the curriculum is good, but in curriculum descriptions,  

I have found a lot of errors. I have corrected some of them. Please take a look. Please consider the 
redundancy of many courses. For example, discourse analysis is more or less the same as seminar of 
language or something like that. Please take a look and point out the difference in each particular 
course. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พ.ศ.2554 
 
 

57 

2. ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 รองศาสตราจารย John Whalen-Bridgeท่ีมีตอหลักสูตร 
ฉบับราง 
 

No Topics for Evaluating Appropriateness 
Need 

Improvement 
Comments from the Expert 

1 Program Nomenclature Good. No. The document (MA {English} 
Revised Curriculum 2010) is 
quite clear and appropriate. 

2 Degree Conferred  Good. No. Quite straightforward—this 
looks fine. 

3 Philosophy and Objectives 
 
 
 
 
 

Good. One idea. The philosophical statement 
doesn’t connect to “arts” very 
directly. Perhaps a statement 
could be added about literature 
as a way to understand society, 
as something that is embedded 
in history. 
Your courses cover a wide 
range of skills, and you might 
mention that the program 
provides breadth (in the array 
of courses) with the 
understanding that the student’s 
thesis will be a pathway to 
greater expertise (depth). 

4 Program Structure 
   - Number of Credits 
   - Courses 
      1. Common core courses 
      2. Compulsory courses     
        2.1 Electives 
       2.2  Major Electives   

Good. Okay. The “Plan A” and “Plan B” 
pathways are quite clear.  Is 
there a difference in thesis 
length, based on this choice?  
Perhaps that could be 
mentioned. Otherwise, this area 
is fine. 
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No Topics for Evaluating Appropriateness 
Need 

Improvement 
Comments from the Expert 

       2.3  Free Electives  
    3. Thesis/Master’s Project 

5 Appropriateness of courses in 
each group 
    1.Common core courses 
    2.Compulsory courses     
    3. Electives      
        3.1 Electives for 
Language and Applied 
Linguistics 
        3.2 Electives for 
Literature 

A good balance. Some 
suggestions on 
document. 

The spread of courses looks 
very nice.  Some suggestions.  
“Study of Language” seems 
quite broad.  Can the idea be 
sharpened?  “The Art of 
speaking”—capitalize Speaking.  
EN648 “The Topic in 
Literature” sounds funny. 
Usually it is written this way:  
“Topics in Literature.” Period 
after “MA (Business English for 
International Communication)”. 

6 Program Structure and number 
of credits for each semester 
 
 
 
 
 

Not completely 
clear. 

Clarify I’m not sure what the semester-
by-semester distribution is.  If 
I’m missing something obvious, 
please let me know. Perhaps 
there is a code telling which 
courses are taught when, but I 
don’t see it.  I’m not sure how 
many semesters students take to 
complete the degree. 
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No Topics for Evaluating Appropriateness 
Need 

Improvement 
Comments from the Expert 

7 Appropriateness and clarity of 
course description 
 
 
 
 
 
 

Quite clear. Just document 
clean-up 

Some descriptions are in list 
format and some are in 
sentences. The document will 
look sharper if it is all one way 
or the other. I think each entry 
should end with a period.  The 
ones that are not formal 
sentences could be easily 
converted by adding “This 
course covers….” 
The descriptions are concise and 
clear. 

8 Relevance of course content 
(course description) and 
objectives 
 
 
 
 
 
 

Good.  The subject matter seems 
timely, and the spread of 
concerns on both the language 
and literature sides seems broad. 
The language describing the two 
thesis options is Thai, so I 
cannot evaluate.  I’m curious 
why most of the document is in 
English but this part switches to 
Thai. Would it be useful to have 
sentences in English as well? 

 
Other comments and suggestions  
I’ve made many comments in the “comments” column, many of which merely offer advice for fine-
tuning the document.  The program offers training in a good spread of skills in both linguistic and 
literary analysis and performance. I don’t see information about how many credits are taken per 
semester or what classes are offered; often we don’t want to list this information as the courses we can 



  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พ.ศ.2554 
 
 

60 

offer depend on variables—sabbatical, sickness, hiring, etc.  If you feel it would be good to add a little 
of this information, that might be appropriate.   
 

You might want to include one or two more sentences about aims and outcomes.  I’m 
referring to what students would do with the knowledge they receive in your program.  Ordinarily, 
one would suppose they will teach, but many of your courses offer skills training, and it might be 
worthwhile to emphasize the various benefits of the program.  This depends mainly on the actual uses 
of this document. Perhaps you have pamphlets and web pages that do that job, while this document is 
for adminstrative purposes. If that is so, perhaps it wouldn’t be so useful, but I’d still recommend it.  
My understanding is that English is a very popular subject in Thai universities, as it is perceived to be 
of great practical benefit. Perhaps you’d want to take the opportunity to emphasis this as much as possible. 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประเมินหลักสูตร 

 
สรุปความพงึพอใจของผูเรียนท่ีมีตอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
  1.  ผูตอบแบบสอบถาม   ผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  17  คน 
  2.  เพศ     หญิงจํานวน  15  คน     ชายจํานวน  2  คน 
ตอนท่ี  2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค  โครงสรางหลักสูตร  

รายวิชาในหลักสูตร  ส่ิงท่ีชวยสงเสริมการเรียนรู  และกระบวนการจัดหลักสูตร  
พรอมท้ังความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร 

คําอธิบายระดบัคะแนน 
1  =  นอยมาก   2  =  นอย   3  =  ปานกลาง 
4  =  มาก   5  =   มากท่ีสุด 
 
1.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้ชวยสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตอไปนี้อยางไร 
 วัตถุประสงค     ระดับความเหมาะสม 
1.   มีความรูเชิงลึกดานภาษาอังกฤษ  วรรณคดี  และ   3.82 
      ภาษาศาสตรประยุกต 
2.   มีความสนใจ  ติดตาม  ความรู  ความกาวหนา  ใน   4.00 
      สาขาท่ีเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษอยูเสมอ 
3.   สามารถทําวิจยัเปนภาษาอังกฤษและเผยแพร    4.12 
      งานวิจยัของตนใหสาธารณะทราบ 
4.   สามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาการทํางานได   4.00 
      อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.   มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพ     4.24 
 รวม       4.04 
ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงค 
1.  ควรเนนดานทักษะท้ัง  4  ดาน (ฟง พูด อาน เขียน)  ใหมากยิ่งข้ึน 
2.  ไมควรเนนการสอนทางดานวรรณคดีมากเกินไป 
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2.  โครงสรางหลักสูตร 
 2.1  โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด 
  โครงสรางหลักสูตร    ระดับความเหมาะสม 
 

1.   จํานวนหนวนกิตท้ังหมดของหลักสูตร  36  หนวยกิต   4.06 
2.   จํานวนหนวยกิตของการเรียนรายวิชา     4.00 
      (Course Work)  แผน ก. 36 หนวยกติ 
      หรือ  แผน ข.  36  หนวยกิต 
3.   จํานวนหนวยกิตวิชาพื้นฐาน  6  หนวยกิต    3.88 
      ท้ังแผน ก.  และ  แผน ข. 
4.   จํานวนหนวยกิตวิชาเอกบังคับ 6 หนวยกิต    3.88 
      ท้ังแผน ก.  และ  แผน ข. 
5.   จํานวนหนวยกิตวิชาเอกเลือก      3.76 
      แผน ก. 9  หนวยกิต  แผน ข.  15  หนวยกิต 
6.   ความสอดคลองของทฤษฎีและปฏิบัตใินแตละรายวชิา   3.81 
7.   การจัดรายวิชาท่ีเกีย่วของกับระเบียบวธีิวิจัย    3.53 
8.   การจัดรายวิชาท่ีเกีย่วกับทักษะทางภาษา    3.82 
9.   การจัดรายวิชาท่ีเกีย่วของกับภาษาอังกฤษ    4.00 
10.  จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชามีความเหมาะสม   3.76 
  รวม       3.85 
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร 
 - 

2.2  ส่ิงท่ีชวยสงเสริมการเรียนรู 
  ส่ิงท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูมีความเหมาะสมเพียงใด 
ส่ิงท่ีชวยส่ิงเสริมการเรียนการสอน    ระดับความเหมาะสม 
 

1.   จํานวนของหนังสือ  ตําราเรียน  ท่ีจําเปน    3.47 
      ในการเรียนรูของหลักสูตรนี้ในหองสมุด 
2.   ความทันสมัยของหนังสือ  ตําราเรียน     3.41 
3.   ความสะดวกเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลท่ี    3.41 
      คณะมนษุยศาสตร  และหอสมุดกลาง 
4.   สถานท่ีเรียน  หองเรียนและส่ิงอํานวย     3.65 
      ความสะดวกในการเรียน 
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5.   หองคอมพิวเตอร       3.47 
6.   หอง Self-Access       3.56 
7.   หองศึกษาคนควาสําหรับนิสิต      3.44 
      บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
8.   การใหบริการของเจาหนาท่ีฝาย     3.82 
      สนับสนุนวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย 
9.   การใหบริการของเจาหนาท่ีฝาย     3.88 
      สนับสนุนวิชาการของคณะมนุษยศาสตร 
10.  การใหบริการของเจาหนาท่ีฝายโสตทัศนูปกรณ   4.00 
 รวม        3.61 
 
      ขอเสนอแนะเก่ียวกับ  ส่ิงท่ีชวยสงเสริมการเรียน 
 ควรมกีารเพิ่มจํานวนหนังสือ   และส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยใหมากข้ึน 
 

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 กระบวนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมระดับใด 

การจัดการเรียนรู                           ระดับความเหมาะสม 
     อาจารยผูสอน 
1.   ความรูความสามารถในวชิาท่ีสอน 
2.   เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
3.   การจัดบรรยายหรืออภิปรายโดยผูเช่ียวชาญ 
      ภายนอก 
4.   การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนสิิต 
      และอาจารยผูสอน 
5.   การวัดประเมินผลและเกณฑการใหคะแนน 
      ของรายวิชาตางๆ 
6.   โอกาสในการใหคําปรึกษานอกเวลาเรียน 
7.   ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปประยกุตไดจริง 
8.   ความสัมพันธกับนิสิต 
 
 
 

   
4.29 
3.88 
3.76 

 
4.00 

 
4.00 

 
3.94 
4.00 
3.88 
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     อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
9.   ความสัมพันธกับนิสิต 
10.  ความสามารถในการใหคําแนะนํา 
    อาจารยควบคุมปริญญานิพนธ 
11.  ความสามารถในการใหคําแนะนํางานวิจัย 
12.  เวลาในการใหคําแนะนํางานวิจยั 
13.  ความสัมพันธกับนิสิต 
14.  โอกาสในการเลือกอาจารยควบคุมปริญญา 
      นิพนธ 
15.  การแตงต้ังกรรมการสอบเคาโครงปริญญา 
      นิพนธและสอบปากเปลา 
16.  การสอบปริญญานิพนธและสารนิพนธ 

รวม 
 

4.06 
4.06 

 
4.24 
4.24 
4.24 
4.06 

 
4.24 

 
4.29 
4.07 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
- 
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ภาคผนวก ง 
การสํารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงคจากผูใชบัณฑิต 

 
1. รายละเอียดผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทและหนวยงานราชการและรัฐวสิาหกิจจํานวน 20 ราย 
2. ผลการสํารวจ 

ทักษะท่ีคาดหวังวาบัณฑิตของหลักสูตร  ศศ.ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดเรียนรูและฝกหัดจาก 
สถานศึกษา  ไดแก 
 2.1  ดานคุณธรรม 
  เปนผูท่ีมีความซ่ือสัตย  มีวินยั  และความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ขยนั  มีทัศนคติท่ีดี  มีความ
กระตือรือรน  ชวยเหลือผูอ่ืน  เห็นแกสวนรวมมากกวาสวนตน 

2.2 ดานความรู 
มีพื้นฐานไวยากรณภาษาอังกฤษอยางดี  เขียนรูปประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตอง  ใช 

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดเปนอยางดี  สามารถแปลและจัดทําเอกสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี 
2.3 ดานทักษะทางปญญา 
เปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถแกไขปญหาไดอยางมีหลักการและเหตุผล 
2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
เปนผูท่ีมีความสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน  ใหเกยีรติ  และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  มี 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 
2.5 ดานการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี 
สามารถวิเคราะหขอมูลตัวเลข  และทําเปนรายงานภาษาอังกฤษไดดี  เขาใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

ท่ีคนทางอินเตอรเนต ไดอยางถูกตอง  วิเคราะหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษไดดี  ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ  ในการนําเสนอรายงานเปนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว 
 2.6  อ่ืนๆ 
 มีความสามารถในการปรับตัว  และสามารถพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุภาภรณ  ยิ้มวิลัย 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
สังกัด   ภาควิชาภาษาตะวนัตก  คณะมนุษยศาสตร 
ประวัติการศึกษา   

-  ปการศึกษา 2545   Ph.D (English)         จาก  University of Delaware, U.S.A.   
-  ปการศึกษา 2543 M.A. (English)           จาก  University of Delaware, U.S.A.   
-  ปการศึกษา 2542   กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
-  ปการศึกษา 2528 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    จาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ  วรรณคดภีาษาอังกฤษ  การอานภาษาอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
สุภาภรณ  ยิ้มวิลัย. (2550) การศึกษาปญหาท่ีอาจจะนําไปสูการลาออกของนิสิตภาคพิเศษหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว ิ
โรฒ.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  29(1):  108-118. 

- - - . (2551, เมษายน-มิถุนายน).  Onoto Watanna: A Trickster Author.  วารสารมนษุยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  27(2): 15-32. 
Yimwilai, Supaporn. (2007). A Study of English Reading Ability and Problems of English-Major  
 Students.  Proceedings from A Symposium on Western Language Research.  Bangkok:  
 Department of Western Languages, Faculty of Humanities Srinakharinwirot University 
- - -. (2009). A Study of English and Thai Reading Abilities and Strategies of Thai Second-Year  

University English-Major Students.  Proceedings from  National Language Policy: Language  
Diversity for National Unity.  Bangkok: The Twin towers Hotel 

- - -. (2010). Teaching Literature to Promote the Philosophy of  Sufficient Economy.   Paper presented  
at 20th Annual Lily Conference on College & University Teaching.    Pomona, California:  
International Alliance of Teacher Scholars, California Polytechnic State University 

บทความทางวิชาการ 
สุภาภรณ  ยิ้มวิลัย. (2549). From the Mouth of Children.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 27(2):  
 16-20. 
- - - (2550).  Sui Sin Far: An Asian-American Trickster Author.  วารสารมนุษยศาสตรและ 
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 สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร.  12(1):  84-92. 
- - - (2551).   Using Narratives to Teach Reading.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  29(1):  7-20. 
- - - (2551).  The Revenge of Madame Butterfly.  รายงานการประชุมจาก “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ป  
 2551.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
หนังสือ/ตาํรา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน 
สุภาภรณ  ยิ้มวิลัย. (2554).  Introduction to Prose and Poetry.  ตํารา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวโิรฒ 
- - -. (2548).  Reading and Summar.  เอกสารประกอบการสอน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณการสอน 
 ระดับปริญญาตรี   

เรียงความ 1 
อก 351  รอยแกวและรอยกรองเบ้ืองตน 
อก 352  วรรณคดีวจิารณเบ้ืองตน 
ระดับปริญญาโท 
อก 641: วรรณคดีอเมริกนั 
อก 651: วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
ระดับปริญญาเอก 
อก 601: การเขียนงานวิจยั 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
อก 542 วรรณกรรมอังกฤษ 
อก 543 วรรณกรรมอเมริกัน 
อก 545 วรรณกรรมชนกลุมนอย 
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ชื่อ-นามสกุล  ดร. สายวรุณ  จําปาวัลย 
ตําแหนง  อาจารย 
สังกัด   ภาควิชาภาษาตะวนัตก  คณะมนุษยศาสตร 
ประวัติการศึกษา 

- ปการศึกษา 2544  Ed.D. (Curriculum & Instruction) จาก Illinois State University, 
USA 

- ปการศึกษา 2535  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปการศึกษา 2525  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ      ภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
Chumpavan, Saivaroon. (2009). Using the Sheltered Instruction Observation Protocal Model in the 

 Teaching and Learning of English. From Proceedings of World Teachers, Thailand, 26 March  
2009.  Bangkok, Thailand. 

- - -. (2009). The Impact of Technology on English Teaching.  From Proceedings of RELC, 19-22  
 April 2009.  Singapore: RELC. 
ประสบการณการสอน 

ระดับปริญญาตรี 
              อก 221 หลักการอาน 3(3-0) 
              อก 203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 3(3-0) 
              อก 204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 3(3-0) 

ระดับปริญญาโท 
              อก 501 การวิจยัทางภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
 อก 501 การวจิัยทางภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล  ศิรินันท  ศรีเนาวรัตน  
ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย   
สังกัด   ภาควิชาภาษาตะวนัตก  คณะมนุษยศาสตร 
ประวัติการศึกษา 

-  ปการศึกษา  2534  D.A. (English) จาก  Illinois State University, USA 
   -  ปการศึกษา  2524  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (การสอนภาษาอังกฤษ) 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    -  ปการศึกษา  2519      ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (เกยีรตินิยม) (ภาษาอังกฤษ) 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ   ภาษาอังกฤษ  การอานภาษาอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัย  
Srinaowaratt, Sirinan. (2011).  A qualitative investigation of metacognitive strategies used by Thai  
 students in their English as a second language writing.  Proceedings from the 9th Hawaii  
 International Conference on Arts and Humanities.  Honolulu, U.S.A.: The University of 

 Hawaii. 
บทความทางวิชาการ 
 -  
ประสบการณการสอน 
 ระดับปริญญาตรี   

อก 221  หลักการอาน 
อก 301  การอานเฉพาะกิจ 
อก 484  การแปลเพ่ือธุรกิจ 
ระดับปริญญาโท 
อก 641  สัมมนาลีลาภาษา 
ระดับปริญญาเอก 
อก 792  สัมมนาวิทยาการในการสอนภาษา 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
อก 512  การอานเชิงวิชาการ 
อก 513  พื้นฐานทฤษฎีการอาน 

 
ชื่อ-นามสกุล    นายสมศักดิ์  แกวนุช 
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ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
สังกัด   ภาควิชาภาษาตะวนัตก  คณะมนุษยศาสตร 
ประวัติการศึกษา 

 -  ปการศึกษา 2551  Ph.D (English Studies) จาก Illinois State University, U.S.A. 
 -  ปการศึกษา 2540  กศ.ม.  (ภาษาอังกฤษ)   จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 -  ปการศึกษา 2522 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ   ภาษาอังกฤษ  การเขียนภาษาอังกฤษ 
ผลงานวิชาการ   
งานวิจัย  
สมศักดิ์  แกวนุช.  (2554).  การศึกษาความสัมพันธและรหัสเช่ือมโยงระหวางผูอานและผูเขียนและ 
 กลวิธีการสรางพลังในการเขียนตามแนวทฤษฎีคําสอนแบบแสดงความคิด.  วารสาร 
 มนุษยศาสตรปริทรรศน.  33(1):  1-20. 
บทความทางวิชาการ 
สมศักดิ์  แกวนุช.  (2552).  Socialism in English Studies: Perspectives, Pedagogy, and Research. 
 วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 31(1):  6-28. 
ประสบการณการสอน 
 ระดับปริญญาตรี   

อก 231  การเขียน 
อก 331  การเขียนเรียงความ 
ระดับปริญญาโท 
อก 502  การเขียนระดบับัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 
อก 601  การวจิัยเกีย่วกับภาษาอังกฤษ 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
อก 502  การเขียนระดบับัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนิตยา  สุขเสรีทรัพย 
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 ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
สังกัด   ภาควิชาภาษาตะวนัตก  คณะมนุษยศาสตร 
ประวัติการศึกษา 
 - ปการศึกษา 2523  Ph.D (TEFL)    จาก  The University of Texas at Austin, U.S.A. 

-  ปการศึกษา 2519  M.S. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)  จาก  Emporia  
    Kansas State University, U.S.A. 
-  ปการศึกษา 2515  อ.บ..ภาษาอังกฤษ        จาก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สาขาท่ีเชี่ยวชาญ   การสอนภาษาอังกฤษ   
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย  
นิตยา  สุขเสรีทรัพย.  (2547,).  การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก 
 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  26 (2):   
 64-72. 
- - -.  (2548).  The effectiveness of Using English Newspapers as Scaffolding in Teaching Translation.  
 วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  27 (2): 40-52. 
- - -. (2553, มกราคม-มิถุนายน).  ขอผิดพลาดในการแปลคําปรากฏรวมจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 ของนักศึกษาไทย. วารสารโปลีเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 7: 13-20. 
บทความทางวิชาการ   

Suksaeresup, Nitaya.  (2007).  Cohesion and Translation from Thai into English.  Proceedings from 
 The Symposium on Western Language Research.  Bangkok: Department of Western  
 Languages, Faculty of Humanities Srinakharinwirot University 
- - -.  (2008).  Ambiguity : Its Effects on Translation from Thai into English.  Proceedings from 
 The Second International Conference on Industrail Education.  Bangkok:  Rajmagala  
 University of Technology Krungthep 
ประสบการณการสอน 
 ระดับปริญญาตรี   

อก 221 หลักการอาน 
ระดับปริญญาโท 
อก 521 การแปลเชิงวิชาการ 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี ้
อก 513 พื้นฐานทฤษฎีการอาน 

ภาคผนวก ฉ 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม 
 
1. สาระในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 1.1 แกไขรหัสวิชา 4 รายวิชา 
 1.2 ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิา 8 รายวิชา 
 1.3 ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิา รหัสวิชา 4 รายวิชา 

1.4 ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิา ช่ือรายวิชา 1 รายวิชา 
1.5 แกไขช่ือรายวิชา 1 รายวิชา 
1.5 ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา 
1.6 เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ทุกรายวชิา 

2. มีการเปล่ียนแปลงในรายวิชาท่ีเปดสอน  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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2.1 แกไขรหัสวิชา 
หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 

อก 513  การอานเชิงวิชาการ อก 512  การอานเชิงวิชาการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่น ๆ ทําใหลําดับการ 
เรียนเปลี่ยนแปลง 

อก 514  พื้นฐานทฤษฏีการอาน อก 513  พื้นฐานทฤษฏีการอาน มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่น ๆ ทําใหลําดับการ 
เรียนเปลี่ยนแปลง 

อก 515  พื้นฐานทฤษฏีการเขียน อก 514  พื้นฐานทฤษฏีการเขียน มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่น ๆ ทําใหลําดับการ 
เรียนเปลี่ยนแปลง 

อก 617  สัมมนาความเรียง อก 615 สัมมนาความเรียง มีการเปลี่ยนแปลงในรายวิชาอื่น ๆ ทําใหลําดับการ 
เรียนเปลี่ยนแปลง 
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2.2  ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 

อก 521  การแปลเชิงวิชาการ 
ศึกษารูปแบบและฝกการแปลเอกสารทางวิชาการ 
บทความ งานวิจัย การแปลศาสตรเฉพาะดาน จาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ 

อก 521  การแปลเชิงวิชาการ  
ศึกษารูปแบบและวิธีการแปลเอกสารทางวิชาการ เชน 
งานวิจัยและบทความวิจัย บทคัดยอ เอกสารทางกฎหมาย
และรายงานทางวิทยาศาสตร  จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย  และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

อก 531  การศกึษาเรื่องของภาษา 
ศึกษาองคประกอบสําคัญทางภาษาศาสตร ลักษณะ
ธรรมชาติหนาที่และระบบของภาษา รวมทั้งการประยกุต
ภาษาศาสตรในการสอนภาษาและการรับรูภาษา 

อก 531  การศึกษาเรื่องของภาษา 
ศึกษาองคประกอบสําคัญทางภาษาศาสตร รวมทั้งระบบ
โครงสรางของภาษา ไดแก เสียง คํา ประโยคและความหมาย 
ตลอดจนลักษณะสากลของภาษาและการรับรูภาษา 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

อก 532  สัมมนาลีภาษาอังกฤษ 
ศึกษาลักษณะรูปแบบของภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียนในลีลาตาง ๆ  และอภิปรายปญหาการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารตามลีลาเหลานั้น ฝกวิเคราะหลักษณะรูปแบบของ
ภาษาอังกฤษในลีลาตาง ๆ  ตามหลักวิชาลีลาศาสตร 
(Stylistics) และ อรรถศาสตร (Semantics) เปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางลีลาเหลานัน้ ทั้งในภาษาพูดและภาษา
เขียน เชน การเขียนขาวและการอานขาวเปนตน  

อก 532  สัมมนาลีลาภาษาอังกฤษ  
ศึกษาวเิคราะหและเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบ
ของภาษา  ทั้งภาษาพดูและภาษาเขียนในลีลาตางๆ  
เชนภาษาที่ใชในทางวิชาการ ภาษาธุรกิจ และภาษา
หนังสือพิมพ เปนตน 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 
อก 533  ภาษาและความคิด 
ศึกษาภาษาในสวนที่เกีย่วของกับจิตวทิยา ไดแก 
กระบวนการรับรูภาษาและภาษาที่รับรูในจติของ
ผูเรียน ความสัมพันธของภาษาและความคิด และปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชภาษา 
 

อก 533 ภาษาและความคิด  
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาและกระบวนการคิด ที่เกี่ยวของ
กับพัฒนาการและหนาที่ของภาษา เชนกระบวนการ
รับรูภาษาและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชภาษา 
 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

อก 602  การเขียนงานวิจยั 
ศึกษาการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ โดยเนน
การศึกษากระบวนการในการเขียนงานวิจยัและวิธี
เขียนอางอิงเอกสารตาง ๆ ในงานวจิัย เพื่อนํามา
ประยุกตในการทําวิทยานพินธตอไป 
 

อก 602  การเขียนงานวิจยั  
ศึกษากระบวนการเขียนงานวิจยั การเขียนเคา
โครงงานวิจัยและการเขียนอางอิงเอกสาร 
ตาง ๆ ในงานวิจัย  เพื่อนํามาประยุกตในการทํา
วิทยานิพนธตอไป 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

อก 622  สัมมนาการแปล 
วิพากษ ประเมินและประยกุตผลงานวิจยัเกี่ยวกับการ
แปล เพื่อนําเสนอแนวคิดหรือองคความรูใหมเกีย่วกับ
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการแปล 
 
 

อก 622  สัมมนาการแปล 
วิพากษ  ประเมินและประยกุตผลงานวิจยัเกี่ยวกับการ
แปล  เพื่อนําไปประยุกตในบริบทตาง ๆ 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 
อก 623  การแปลวรรณกรรมชั้นสูง 
ศึกษากลวิธีและฝกการแปลแบบเขม ภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย จาก
วรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน  ความเรียง 
เรื่องสั้น และนวนิยาย เปนตน 

อก 623  การแปลวรรณกรรมชั้นสูง  
ศึกษากลวิธีและฝกการแปลแบบเขม  จากวรรณกรรม
ประเภทตาง ๆ เชน ความเรียง  เรื่องสั้น  และนวนิยาย 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

อก 636  สัมมนาการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
วิพากษทฤษฎีภาษาศาสตรเชิงปฏิบัติ กฎเกณฑสําคัญที่
กําหนดแนวทางการเลือกใชภาษาในการติดตอสื่อสาร 
การตีความและการวเิคราะหถอยคําแบบตาง ๆ รวมทั้ง
บทสนทนา 

อก 636  สัมมนาการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  
วิพากษทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร  กฎเกณฑสําคัญที่
กําหนดแนวทางการเลือกใชภาษาในการติดตอสื่อสาร   
การตีความและการวเิคราะหปริเฉทแบบตาง ๆ 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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2.3 ปรับปรุงคําอธิบาย  รหัสวิชา 
หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 

อก 511  การเขียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
ศึกษาวิธีและฝกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดแก การเขียนโครงการและรายงาน
วิชาการ 

อก 502  การเขียนระดบับัณฑิตศึกษา 
ศึกษาวิธีการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ ฝกเขียน
แสดงความคิดเห็นและเขียนเชิงวิเคราะห ตลอดจน
ศึกษาวิธีการอางอิงเอกสารในแบบสากล เพื่อเปน
พื้นฐานในการเขียนบทความและงานวิจยัตอไป 

 เปนวิชาที่หลักสูตรปริญญาโททุกหลักสูตรของ
ภาควิชาภาษาตะวนัตก เรียนรวมกนั 
 

อก 540  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ 
ศึกษาวรรณกรรมเดนและทฤษฎีการวจิารยผลงานทาง
วรรณกรรม เชน ทฤษฎีการวจิารณตามแนวคิดทาง
จิตวิทยา สังคมวิทยา และรูปแบบวรรณกรรมตาง ๆ 
เพื่อฝกการวจิารณอยางมีหลักเกณฑ 

อก 541  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ 
ศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณตามแนวคิดตางๆ เชน 
ทฤษฎีการวิจารณตามแนวคิดทางจิตวิทยา  และสังคม
วิทยา  และนําทฤษฏีมาประยุกตใชในการวิจารณ
วรรณกรรม 

ปรับปรุงใหเหมาะสมและชัดเจน 

อก 541  วรรณกรรมอังกฤษ 
ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมอังกฤษ เพื่อใหเขาใจ
ความหมายตลอดจนแนวคิดทางศิลปวัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอมของสังคมอังกฤษในยุคตาง ๆ พรอมทั้ง
สามารถวิจารณงานเขียนที่ศึกษาไดอยางมีหลักเกณฑ 
 

อก 542  วรรณกรรมอังกฤษ  
ศึกษาวรรณกรรมอังกฤษที่มีชื่อเสียงในยุคตางๆ  
เพื่อใหเขาใจความหมาย  ตลอดจนแนวคิดทาง
วัฒนธรรม  และสภาพแวดลอมของสังคมอังกฤษใน
ยุคนั้นๆ  พรอมทั้งสามารถวิจารณงานเขียนที่ศึกษาได
อยางมีหลักเกณฑ 
 

ปรับปรุงใหเหมาะสมและชัดเจน 
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หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 
อก 542  วรรณกรรมอเมริกนั 
ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมอเมริกัน เพื่อให
เขาใจความหมายตลอดจนแนวคิดทางศิลปวัฒนธรรม 
และสภาพแวดลอมของสังคมอเมริกันในยุคตาง ๆ 
พรอมทั้งสามารถวิจารณงานเขียนที่ศึกษาไดอยางมี
หลักเกณฑ 

อก 543  วรรณกรรมอเมริกนั 
ศึกษาวรรณกรรมอเมริกันที่มีชื่อเสียงในยุคตางๆ  
เพื่อใหเขาใจความหมาย  ตลอดจนแนวคิดทาง
วัฒนธรรม  และสภาพแวดลอมของสังคมอังกฤษใน
ยุคนั้นๆ  พรอมทั้งสามารถวิจารณงานเขียนที่ศึกษาได
อยางมีหลักเกณฑ 
 

ปรับปรุงใหเหมาะสมและชัดเจน 

 
 
2.4 ปรับปรุงคําอธิบาย  ชื่อวิชา 

หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 
อก 534  การวิเคราะหขอความตอเนื่อง 
ศึกษาวเิคราะหขอความตอเนื่อง เชน บทสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน ขอความในหนังสือตาง ๆ การ
ปฏิสัมพันธระหวางผูใชภาษาตามสถานการณนั้น ๆ 

อก 534  การวิเคราะหปริเฉท  
ศึกษาวเิคราะหความตอเนื่องและการเชื่อมโยงความใน
ปริเฉท  เชน บทสนทนาในชีวิตประจําวันและขอความ
ในหนังสือตางๆ  รวมถึงศึกษาปฎิสัมพันธระหวางผูใช
ภาษาตามสถานการณตางๆ 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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2.5 แกไขชื่อรายวชิา 
หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 

อก 647  วรรณกรรมวิเคราะหเชิงสังคม 
Social Analysis of Literary Works 

อก 647  วรรณกรรมวิเคราะหเชิงสังคม  
Social Approach to Literary Works 

เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษใหถูกตอง 

 
2.6 ยกเลิกรายวิชา  

หลักสูตรฉบับเดิม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เหตุผล 
อก 544  วรรณกรรมในยุคฟนฟ ู - เพื่อความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ช 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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