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4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถเขาใจและสื่อสารในการเรียนการสอนได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
สภาวิช าการเห็น ชอบในการนํา เสนอหลัก สูต รในการประชุม ครั้ง ที่ 3/2556 วัน ที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2556
สภามหาวิ ทยาลั ยเห็ นชอบในการนํ าเสนอหลั กสู ตรในการประชุ มครั้ งที่ 6/2556 วั นที่ 7
กรกฎาคม 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูปฏิบัติงานในหนวยงานดานภาษา เชน สถาบันสอนภาษา ฝายพัฒนาภาษา ศูนย
ทดสอบ ฝายวิเทศสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรระหวางประเทศ
8.2 ครู/อาจารยสอนภาษาอังกฤษ นักพัฒนาหลักสูตร ศึกษานิเทศก
8.3 ผูประกอบอาชีพอิสระที่ทํางานเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
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ชื่อ – นามสกุล
ปที่สําเร็จ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
การศึกษา
รองศาสตราจารย ดร. วิไลรัตน
รอง
Ph.D. (English as an
2550
คีรินทร
ศาสตราจารย International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 2531
ในฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ
2
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ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
นอยทิม

อาจารย ดร.กันตดนัย วรจิตติพล

อาจารย ดร. นพรัตน
ธนานุรักษากุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย University of Technology,
Sydney, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย Ph.D. (Composition and
TESOL)
Indiana University of
Pennsylvania, USA
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย Ph.D. (Linguistics)
Macquarie University,
Australia
M.A. (International
Communication)
Macquarie University,
Australia
M.A. (TESOL)
Azusa Pacific University,
USA
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2549
2529
2525
2553

2542
2538
2553
2551

2535
2531

ลําดับ
5

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
อาจารย ดร. ณัฐกาญจน
อางทอง

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

Ph.D. (Reading)
University of North Texas,
USA
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2534
2519
2513

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–
2559) พบวาประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุงสู “สังคมเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน” และ “สังคมฐานความรูเพื่อวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเปาหมาย
รวมคือ “สังคมแหงการเรียนรู” โดยมีขอเสนอแนะวา อุดมศึกษาจะตองผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการกําลังคนของภาคการผลิต/การบริการ (การเจริญเติบโตแตละภาคการผลิต) และ
ภาคสังคม (ตามความจําเปนและโครงสรางประชากร) นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะรวมกลุมเปน
ประชาคมอาเซียนยังสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือเดินทางไปทํางานในประเทศอาเซียน
อย า งเสรี ทํ า ให ต อ งมี ก ารสื่ อ สารกั น กั บ ผู ค นจากหลากหลายประเทศ จึ ง มี ก ารกํ า หนดให ใ ช
ภาษาอังกฤษเปน ภาษากลางในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ดังนั้น การพัฒ นาความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรในประเทศจึงเปนความจําเปนเรงดวน เพื่อใหทันกับความตองการในการ
ติดตอสื่อสารตั้งแตระดับบุคคลและในหนวยงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศทั้งในแถบตะวันตกและตะวันออกสงผลให
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมทั้งโดยการถายทอดและการแลกเปลี่ยนขอมูล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559) ได กล าวถึ งป ญ หา
อยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมคือ การที่แรงงานไทย
มีขอจํากัดดานภาษาตางประเทศรวมทั้งความรูความเขาใจดานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11, 2555: 89) ดังเชนขอมูล
การเปรียบเทียบคะแนน TOEFL ของบัณฑิตจากประเทศอาเซียนพบวาบัณฑิตไทยมีความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษต่ํากว าประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน ขอมูล นี้แสดงใหเห็น วายังมีบุคลากร
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ที่ ทํา งานอยู ในองค กรทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนอี กจํา นวนมากที่ มีค วามตอ งการในการพัฒ นาทั กษะ
ภาษาอังกฤษ ดวยเหตุผลที่กลาวมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 จึงกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาไทยอยางถูกตอง ควบคูกับ
การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรูภาษาตางประเทศอื่นที่เหมาะสม
และภาษาประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรม และสรางความเขาใจในวิถีชีวิตของคน
ในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN community)
ในปพ.ศ. 2558 นี้
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกลาวขางตน เมื่อผนวกกับแนวทาง
ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ที่มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถ
เปนที่ยอมรับในตลาดแรงงานอาเซียน ทําใหมีความตองการทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการรวมกัน
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศ
เพื่อนบาน ความตองการพื้นฐานดังกลาวเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหนวยงานรัฐ
และเอกชนรวมทั้งผูสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการพัฒนา
ตนเอง อาชีพ และเปนเครื่องมือในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทยไปสูสากลได
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากองคความรูใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกาวทัน
เทคโนโลยี ตลอดจนมี ทั ก ษะและประสบการณ ก ารทํ า วิ จั ย ที่ จ ะต อ ยอดความรู เ ดิ ม หรื อ พั ฒ นา
องค ค วามรู ใ หม ที่ เ ป น ประโยชน กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม ซึ่ ง ประสบการณ ทั้ ง หมดจะช ว ยให บั ณ ฑิ ต
มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีพันธกิจใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น และพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อตอบสนองตอพันธกิจดังกลาว หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยมุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อใหสามารถใช
ความรูทางภาษาและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตและเปนผูนําในการใชความรูทางภาษา วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี เพื่อกาวทันความกาวหนาของวิทยาการที่เกี่ยวของกับอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถเปนที่พึ่งของชุมชนไดโดยเฉพาะจากการใชกระบวนการวิจัยและการมีสวนรวมกับประชาชน
ในทองถิ่น ในการนําพาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสูสากล ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้บัณฑิตจะมีคุณธรรม มีจริยธรรมทางวิชาชีพ ผานกระบวนการเรียนการสอน
ที่สอดแทรกการพัฒนาความเปนคนดีของสังคม ความเปนนักวิชาการที่มีความเปนสากลเพื่อรองรับ
การเขาสูสังคมแหงคุณภาพเพื่อการแขงขันไดอยางยั่งยืน
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร ซึ่งเปน รายวิช าพื้น ฐานไมนับ หนว ยกิต โดยมีคณาจารยจ าก
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร เปนผูรับผิดชอบสอน
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการจะดําเนินการในลักษณะโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการมีหนาที่ในการวางแผนดําเนินงานจัดทํา
แผนการเรียนการสอน และเกณฑมาตรฐาน สอบวัดผล จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
ดําเนินการอื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ
มาตรฐานหลั กสูตรบั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ใหมีป ระธานสาขาทําหนาที่เปน กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ และเปนผูบริหารงานสํานักงานโครงการ โดยมีเลขานุการ
สํานักงานโครงการทําหนาที่ชวยเหลือในการบริหารงาน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญดานภาษา บูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1.2 ความสําคัญ
สาระสําคัญประเด็นหนึ่งของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)
คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปดเสรีทางการคาทั้ง
ระดับ ทวิภ าคและพหุ พาคี กับ ประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งเมื่อผนวกเขากับ สังคมไรพรมแดนบนโลก
อินเทอรเน็ตทําใหหนวยงานตางๆ เห็นความสําคัญของการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมใหกับบุคลากรของตนเอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงไดรับ
การพั ฒ นาเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการทั้ ง ในระดั บ ประเทศและท อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ 5 ปที่ตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางเรงดวน เพื่อให
ทันกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ดวยเหตุผลดานความตองการในการเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงมีจุดเนนในการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ในการใชภาษาผานการฝกฝนเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และผสมผสานความรูและการฝกฝนทักษะ
ที่เรียนเขากับบริบทของผูเรียนทั้งในการประกอบอาชีพและชีวิตความเปนอยูในสังคมและชุมชน ทั้งนี้
เพื่อปลูกฝงการใชความรูเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศในภาพรวม นอกจากทักษะทางภาษาที่จะไดรับ
การพัฒนาผานรายวิชาตาง ๆ แลวผูเรียนจะไดเรียนรูและใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาดวย
ตนเอง ได เ ผยแพร ข อมู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บริ บ ทของแต ล ะบุ คคล รวมถึง สรา งเครือ ขา ยกับ ผูค นใน
สายงานและอาชีพเดียวกันจากทั่วโลก ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางานระหวางชาติ และใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับความสามารถในการสื่อสารเพื่อรองรับนโยบายของชาติ
ที่ตองการสื่อสารกันระหวางหนวยงานในและนอกประเทศดวยระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู
การสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวัฒนธรรมของชาติอื่น โดยเฉพาะประเทศในกลุมประเทศอาเซียน
ทั้งนี้สาระจากรายวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะดานการเรียนการสอน วัฒนธรรม การวิจัย วรรณกรรม จะ
เนนการวิเคราะหและเปรียบเทียบกับเรื่องดังกลาวกับประเทศอื่น ๆ โดยมุงเนนใหเรียนรูการปรับใช
สิ่งที่เหมาะสมกับบริบทการทํางานและสิ่งแวดลอมของตนเอง
จุดเดนอีกประการหนึ่งของหลักสูตร คือการออกแบบวิชาเลือกใหผูเรียนสามารถเลือก
เรียนไดกวางขวาง คือ ดานการเรียนการสอน ดานภาษาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะชวยใหผูเรียน
สามารถเลือกทําการวิจัยหรือการคนควาอิสระไดเหมาะสมกับบริบทของตนเองมากขึ้น นอกจากนั้น
หลักสูตรมุงปรับทัศนคติบัณฑิตใหเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น
ทั้งคนไทยและตางชาติ โดยผานกิจกรรมการเรียนและการจัดโครงการที่สัมพันธกับรายวิชาที่เรียน
รวมถึงการสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ การทัศนศึกษาตางประเทศ เปนตน
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ด ว ยความจํ า เป น ในการปรั บ เปลี่ ย นองค ค วามรู แ ละกิ จ กรรมเพื่ อ ตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุง
พัฒนาทั้งศาสตรและศิลปในการใชภาษาใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปใหเขากับปรัชญา
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความชํ า นาญด า นภาษาอั ง กฤษ สามารถใช
เทคโนโลยีเปนสื่อหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมสากล
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเปนผูนํา
ทางวิชาการ คิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยางเปนระบบ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประเทศ

สํารวจ ติดตามความพึงพอใจของ
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของตลาด
แรงงาน

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. รายงานการสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของตลาด
แรงงาน
3. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

2. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน ขออนุ มัติ ง บประมาณจากทาง
การสอนที่ ทั น สมั ย ครบถ ว น มหาวิทยาลัยจัดหาสื่อ อุปกรณ
สอดคลองกับจํานวนผูเรียน
การเรียนการสอนเพื่อใหอาจารย
ผู ส อนสามารถนํ า ไปใช ใ นการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รายงานการประเมิ น ความ
พึ ง พอใจของอาจารย ผู ส อน
เกี่ยวกับสื่อและอุปกรณจัดการ
เรียนการสอน

3. จัดหาหนังสือ ตํารา วารสาร
ฐานขอมูลสําหรับการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย ครบถวนสอดคลองกับ
จํานวนผูเรียน

จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ รายงานการสํารวจหนังสือเอกสาร
ตํารา วารสาร และฐานขอมูลที่ ตําราในหองสมุดที่สอดคลองกับ
เกี่ยวของ ใหหองสมุดดําเนินการ แผนการจัดซื้อ
จัดซื้อ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

4. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ จั ดทํา แผนพัฒ นาอาจารยดา น รายงานการดําเนินงานตามแผน
ดานการจัดการเรียนการสอนใน การจัดการเรีย นการสอน การ พัฒนาอาจารย
ระดับอุดมศึกษา
เพิม่ พูนทักษะและประสบการณ
ในสาขาที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการจัดการเรียนการสอน
วัน - เวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด
2.2.3 มีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีขอจํากัดดานการปรับตัวเกี่ยวกับวิวัฒนาการดานภาษาและวัฒนธรรม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ใหศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดวยตนเองหรือกําหนดใหนักศึกษาเขาเรียนและสอบผาน
รายวิชาภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
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2.5

แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

ชั้นปที่ศกึ ษา
พ.ศ.
แผนการ
ศึกษา

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะ
สําเร็จ
การศึกษา

จํานวนนักศึกษาแยกแตละปการศึกษาและแผนการศึกษา
2556

2557

2558

2559

2560

ก2
10
10

ข
10
10

ก2
5
10
15

ข
5
10
15

ก2
5
5
10

ข
5
5
10

ก2
5
5
10

ข
5
5
10

ก2
5
5
10

ข
5
5
10

-

-

10

10

5

5

5

5

5

5

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
1,200,000 1,800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,200,000 1,800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 คาใชจายบุคลากร
1.2 คาใชจายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2556

2557

160,000
50,000
-

160,000
60,000
-

160,000
370,000

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

160,000
70,000
-

200,000
80,000
-

200,000
100,000
-

240,000

240,000

240,000

240,000

460,000

470,000

520,000

540,000
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2556

2557

50,000
50,000
420,000
20
71,400

80,000
80,000
540,000
30
49,350

ปงบประมาณ
2558
100,000
100,000
570,000
30
43,250

2559

2560

100,000
100,000
620,000
30
43,250

100,000
100,000
640,000
30
43,250

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จัดหลักสูตรเปน 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแตละแผนเรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แบงออกเปน 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
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แผน ข
นั ก ศึ ก ษาเน น การศึ ก ษารายวิ ช า โดยไม ต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แต ต อ งมี ก าร
ทําการคนควาอิสระ รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
21
หนวยกิต
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
3. การคนควาอิสระ
6
หนวยกิต
รายวิชาตามหลักสูตร
หมวดวิชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555102
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English Language
1555103
เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
Technology in English Language
1555202
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
English as a Global Language
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555104
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Communication
1555201
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
1555206
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
English Language Style Development
1555301
แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
Contemporary Concepts of Linguistics
วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2 ใหเรียนรายวิชาเลือกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
แผน ข ใหเรียนรายวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555203
ไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท
English Grammar in Context
1555204
การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะดาน
Writing for Specific Communication
1555205
การแปลเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
Translation for Specific Purposes
กลุมวิชาภาษาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555302
การรับรูภาษาที่สอง
Second Language Acquisition
1555303
ภาษาศาสตรเชิงสังคม
Sociolinguistics
1555304
การวิเคราะหสัมพันธสาร
Discourse Analysis
1555305
หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับภาษาศาสตร
Selected Topics in Linguistics
กลุมวิชาการสอน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555401
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
English Language Teaching Methodology
1555402
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
English Curriculum Development
1555403
การวัดผลทางภาษาอังกฤษและประเมินผลโครงการ
English Competence Assessment and Program Evaluation
1555404
การเรียนภาษาผานวรรณกรรมอาเซียน
Language Learning through ASEAN Literature
1555405
หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
Selected Topics in English Language Teaching
รหัสวิชา
1556901

กลุมวิชาวิจัย/สัมมนา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การคนควาอิสระ
Independent Study

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
6
14

รหัสวิชา
1556902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
12

ขอกําหนดเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถด า นภาษาอั ง กฤษและการใช ค อมพิ ว เตอร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูที่มีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนดจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
1555101
4125101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะวิชา
ระดับความยากงาย
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
กลุมวิชาภาษาศาสตร
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
กลุมวิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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3.1.3 แผนการศึกษา: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1555103
1555201
1555301
xxxxxxx

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
วิชาเลือก

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
6
6 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1555102
1555104
1555202
1555206

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
1556902

วิทยานิพนธ 1

ชื่อวิชา

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1556902

วิทยานิพนธ 2

ชื่อวิชา
รวม
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น(ท-ป-ค)
6
6 หนวยกิต

แผน ข
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1555103
1555201
1555301
xxxxxxx

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
วิชาเลือก

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1555102
1555104
1555202
1555206

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
xxxxxxx
xxxxxxx
1556901

วิชาเลือก
วิชาเลือก
การคนควาอิสระ 1

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
8 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
4
4 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1556901

การคนควาอิสระ 2

ชื่อวิชา
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555102
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Research Methodology in English Language
ประเภทของการวิจัยดานภาษาอังกฤษและภาษาศาสตรประยุกตกระบวนการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติสําหรับการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร เครื่องมือวิจัยความ
นาเชื่อถือและความถูกตอง การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเนื้อหา การเขียน
โครงรางวิจัยและรายงาน การวิเคราะหและประเมินผลงานวิจัย
Types of research in language and applied linguistics; research process;
quantitative and qualitative research; statistics for language studies and applied
linguistics; instrumentation; reliability and validity; data collection and analysis; content
analysis; writing research proposal and report; analysis and evaluation of research
1555103

เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Technology in English Language
ความรูและทักษะที่ใชในศตวรรษที่ 21 ทักษะ ความรูดานสารสนเทศ การวิเคราะห
สื่อ การใชประโยชนจากเครื่องมื อสรางสื่อที่เหมาะสม การใชเทคโนโลยีเปน เครื่องมือในการวิจัย
การสราง การจัดการและการประเมินสารสนเทศ การสื่อสาร/เครื่องมือเครือขาย เครือขายทางสังคม
Knowledge and skills for the 21st century; information literacy skills;
analysis of media; utilization of appropriate media creation tools; use of technology as a
tool for research; creating, organizing and evaluating information; communication/
networking tools; social networks
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รหัสวิชา
1555202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
3(3-0-6)
English as a Global Language
หัวขอดานภาษาศาสตรเชิงสังคมที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ของโลก ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของประชาคมอาเซียน การประยุกตความรูภาษาศาสตร
เชิ ง สั ง คมตามบทบาทของภาษาอั ง กฤษและคุ ณ ค า ในบริ บ ทการใช ภ าษาอั ง กฤษในสั ง คมไทย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของบทบาทและคุณคาในประเทศอาเซียนอื่น ๆ การ
วิเคราะหปรากฏการณทางภาษาศาสตรเชิงสังคมของภาษาอังกฤษที่ใชในบริบทตาง ๆ นโยบายและ
การวางแผนทางภาษา
Sociolinguistics issues involved in the appropriation of English as a global
language; English as a lingua franca of ASEAN community; application of sociolinguistic
knowledge to English roles and values in Thai social contexts, compare and contrast the
roles and values in other ASEAN countries; analysis of sociolinguistic phenomena of
English used in various contexts; language policy and planning
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555104
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
ทฤษฎีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ผูคนจากโลกตะวันออกและตะวันตก การสื่อสารในหมูคนอาเซียน กลยุทธการเจรจาตอรองและการ
แกปญหาในบริบทธุรกิจภายใตความแตกตางทางวัฒนธรรม
Intercultural communication theories; society, economics, cultures, and
lifestyles of people from the East and the West; communication among ASEAN people;
negotiating strategies and problem solving in business contexts under cultural difference
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1555201

การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
กลยุ ทธ คําศั พท ความหมายแฝง ความหมายตรงตัว อักษรและภาษาโวหาร การ
ทํ า ความเข า ใจเนื้ อ หาที่ เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง และเรื่ อ งแต ง การอ า นและการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห การใช
วิจารณญาณไตรตรองและทักษะการแกปญหาเพื่อการตีความ การวิเคราะหและการประเมินบทอาน
เชิงลึก ความคิดเชิงสนับสนุน การเรียบเรียงและการสื่อความคิดในการฟง การพูด และการเขียน เพื่อ
ตอบสนองการอานและการเขียนรายงานและบทความ
Vocabulary strategies, denotation, connotation and figurative languages;
comprehension of factual and fictional texts; critical reading and thinking; reflective
judgment and problem solving skills for interpreting, analyzing and critically evaluating
texts; advocate ideas, organization and communication of thought in listening, speaking,
and writing in response to reading, writing reports and articles
1555206

การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Style Development
การวิ เ คราะห แ ละการเปรีย บเที ย บขอ ความที่ เป น ภาษาการพูด และภาษาเขี ย น
บทสนทนา สุนทรพจน บทละคร บทกวีและเรื่องสั้นประเภทตางๆ การพัฒนารูปแบบ ทํานองเสียง
และความชัดเจนของการแสดงออก สํานวนที่นิยมใชจนเกรอ การใชคําฟุมเฟอย ความเปนกันเองและ
ความสับสน การเขียนหลากหลายรูปแบบที่ใหความสําคัญกับงานเขียนเชิงวิชาการ
Analysis and comparison of spoken and written texts; dialogs, speeches,
plays scripts, poetry, and short stories, developing style, tone, and clarity of expression;
cliches, wordiness, informality, and confusion; writing for a variety of tasks with emphasis
on academic purposes
1555301

แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
3(3-0-6)
Contemporary Concepts of Linguistics
ทฤษฎี ด า นสั ท วิ ท ยา วิ ท ยาหน ว ยคํ า วากยสั ม พั น ธ อรรถศาสตร สั ม พั น ธสาร
วิเคราะห การวิเคราะหภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามแนวคิดภาษาศาสตร
Theories of phonology, morphology, syntax, semantics, discourse structure;
analysis of English and Thai based on linguistic concepts

21

วิชาเลือก
กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555203
ไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท
3(3-0-6)
English Grammar in Context
ความหมายและหนาที่ของไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท คําอธิบ ายโครงสราง
การพู ด และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ หน า ที่ ข องไวยากรณ ใ นการตี ค วามหมาย การประเมิ น ผลและ
การตีความทางไวยากรณ การประยุกตไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบทดานการศึกษา รัฐศาสตรทาง
การเมืองและการแปล
Meaning and function of English grammar in context; description of the
structures of spoken and written English; functions of grammar in making meaning;
grammatical interpretation and evaluation; application of English grammar in education,
political science, and translation contexts
1555204

การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะดาน
3(3-0-6)
Writing for Specific Communication
ภาพรวมทางทฤษฎี ก ารเขี ย น การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาวารสาร แผ น พั บ ประกาศ
โฆษณา ขอคิด ประวัติบุคคลและบล็อก การวิเคราะหสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ นิตยสารและเว็บความ
เขาใจวาทวิทยาและการฝกปฏิบัติการเขียนแนวนิยม
Theoretical overview of popular writing; genre analysis of journals,
brochures, announcements, advertisement, commentaries, profiles and blog; analysis of
publication, newspaper, magazines, and the web, understanding rhetoricalism and
practice of popular writing
1555205

การแปลเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
Translation for Specific Purposes
ทักษะที่จําเปนสําหรับการแปลแบบอาชีพ การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
และภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาไทย แหล ง ที่ ม าของบทแปลทางเทคนิ ค และเฉพาะด า น การแก ไ ข
ขอผิดพลาดทางความหมายและรูปแบบ ความถูกตองและความเหมาะสมของรูปแบบและถอยคํา
Skills necessary for professional translation; translation of Thai into English
and vice versa; technical and specialized textual sources; editing; error of meaning and
forms; accuracy and appropriateness of style and diction
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กลุมวิชาภาษาศาสตร
รหัสวิชา
1555302

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การรับรูภาษาที่สอง
3(3-0-6)
Second Language Acquisition
ทฤษฎีพื้นฐานและมุมมองการวิจัย การประยุกตทฤษฎีตาง ๆ การวิจัยในยุคปจจุบัน
ดานการเรียนการสอนภาษาที่สอง การวิเคราะหการรับรูภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย
Foundational theories and research perspectives; applications of theories;
current research in second language teaching and learning; analysis of English language
acquisition in the Thai social context
1555303

ภาษาศาสตรเชิงสังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics
กา ร แป ร ข อง ภ า ษา กั บ ค ว า มสั ม พั นธ ที่ มี ต อ เ อก ลั ก ษณ แ ล ะ วั ฒ นธ ร ร ม
การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ความสัมพันธระหวางภาษาและสังคม การปฏิสัมพันธภายในชุมชนภาษา
ความแตกตางดานวัจนกรรมขามชาติ บริบทสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษา ภาษาถิ่น ภาษา
และเพศสภาพ ความหลากหลายของภาษาอั ง กฤษแบบใหม การสื่ อ สารข า มวั ฒ นธรรม การ
วิเคราะหสัมพันธสาร
Language variation and its relation to identity and culture; language
change; relationship between language and society; speech communities; differences in
speech acts across culture; social context of linguistic diversity; dialectology, language
and gender, new varieties of English; cross-cultural communication; discourse analysis
1555304

การวิเคราะหสัมพันธสาร
3(3-0-6)
Discourse Analysis
ความเปนมาทางภาษาศาสตร อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร ความเชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องและความเชื่อมโยงเนื้อหา หนาที่การสื่อสารและวัจนกรรม ตรรกะและกลยุทธการสนทนา
โครงสรางการสนทนา ความสุภาพ วาทกรรมเชิงโตตอบ
Backgrounds to linguistics, semantics, and pragmatics; coherence and
cohesion; communicative function and speech acts; the logic and strategies of
conversation; conversational structures; politeness; dialogic discourse
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รหัสวิชา
1555305

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับภาษาศาสตร
3(3-0-6)
Selected Topics in Linguistics
สั ท ศาสตร แ ละสั ท วิ ท ยาขั้ น สู ง แนวโน ม ยุ ค ป จ จุ บั น ด า นวิ ท ยาหน ว ยคํ า และ
วากยสัมพันธ ภาษาศาสตรเชิงคอมพิเตอร วิวัฒนาการทางภาษาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาภาษา
ขามวัฒนธรรม ภาษา สภาพเพศในวัฒนธรรมตางประเทศ
Advanced phonetics and phonology; current trends in morphology and
syntax; computational linguistics; language evolution and language change; language
across culture; language, and gender in foreign cultures
กลุมวิชาการสอน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค
1555401
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Teaching Methodology
อุดมการณการสอนภาษา ประวัติศาสตรวิธีการสอน จุดแข็งและจุดออนระเบียบ
วิธีการสอน วิธีการสอนที่นํามาใชในประเทศอาเซียน การออกแบบกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับ
บริบททองถิ่นเฉพาะ การฝกสอน การประเมินผลและการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
Ideology of language teaching; history of teaching methods; strengths and
weaknesses of each teaching method; teaching methods adopted in ASEAN countries;
designing teaching strategies appropriate for specific local contexts; teaching practice;
testing and evaluating of English abilities
1555402

การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Curriculum Development
หองเรียนภาษาอังกฤษปจจุบันในบริบทไทย กรอบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ หลักการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหความตองการ
วิธีการเรียนการสอนตาง ๆ กระบวนการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
การนําหลักสูตรไปใช การตรวจสอบและการประเมินหลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ/ภาษาที่สอง ของอาเซียนและประเทศอื่น ๆ
Current English classrooms in the Thai context; EFL curriculum
development frame; principles and approaches in curriculum development; needs
analyses; teaching and learning methods; EFL material development process;
implementing the curriculum; monitoring and evaluating the curriculum; EFL/ESL basic
curriculum of ASEAN and other foreign countries
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รหัสวิชา
1555403

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
การวัดผลทางภาษาอังกฤษและประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
English Competence Assessment and Program Evaluation
หลั ก การและขั้ น ตอนพื้ น ฐานของการสร า งแบบทดสอบภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ/ภาษาที่สอง การทบทวนขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ/
ภาษาที่สอง (TOEFL / IELTS) แบบทดสอบภาษาแบบบูรณาการ แบบทดสอบจุลภาษา การทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสาร ขั้นตอนทางสถิติพื้นฐานสําหรับการทดสอบทางภาษา รายงานดวยตนเอง
และจากเพื่อน การจัดทําเอกสารผลงาน การประเมินโครงการ การประเมินความตองการ การพัฒนา
ตัวชี้วัด การวิเคราะหตนทุน
Basic principles and procedures for EFL/ESL test contstruction; review of
EFL/ESL standardization test (TOEFL/IELTS); integrative language test; discrete point tests;
test of communication competence; simple statiscal procedure for language testing;
peer- and self-reports, portfolio documentation; project evaluation, needs assessment,
development of indicators, cost analysis
1555404

การเรียนภาษาผานวรรณกรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Language Learning through ASEAN Literature
ตุ ล ภาค บทกวี แ ละละครอาเซี ย นที่ เ ขีย นเปน ภาษาอั งกฤษ โครงเรื่ อง ประเภท
ชวงเวลา ประเทศ การวิเคราะหรูปแบบและองคประกอบโวหารของวรรณกรรมอาเซียน การตีความ
และการวิเคราะหทางวัฒนธรรม โครงการอิสระ
ASEAN proses, poetry, and plays written in English; themes, genres,
time periods, countries; analysis of forms and stylistic elements of ASEAN literature;
critical interpretation and analysis of culture; independent projects
1555405

หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Selected Topics in English Language Teaching
การวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาผูสอน การใชสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน วัฒนธรรมขามชาติในหองเรียน การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และประชาคม
อาเซียน การสงเสริมการอานและการฟง การเรียนวัฒนธรรมผานสื่อยอดนิยม
Research in English language teaching; teacher development; use of
media and technology in instruction; cross-culture in the classroom; developing learners
for 21st century and ASEAN community; reading and listening promotion; learning
cultures through popular media
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วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1556901
การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
การคนควาอิสระในหัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจและเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรหรือวิธีการสอนภาษาอังกฤษภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Independent study on the topic of individual students’ interests in
relation to English, linguistics or English teaching methodology under the advisor’s
guidance
1556902

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การเขียนวิทยานิพนธในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรหรือวิธีการ
สอนภาษาอั งกฤษภายใตกฎระเบีย บและการจั ดการการศึกษาของสํานักงานบัณฑิตศึกษานําโดย
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ
Writing a thesis on the topic related to English, linguistics or English
language teaching methodology based on the Office of Gradute Studies’ regulations and
education management guided by advisors and thesis committee
รายวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเชิงวิชาการ เทคนิคการดึงขอมูล การ
อานและสรุปความคิดหลักของเอกสารทางวิชาการสําหรับงานวิจัยจากแหลงที่มาทางอิเล็กทรอนิกส
และสิ่งพิมพ การเขียนเชิงวิชาการ
Developing listening, speaking, reading and writing skills for academic
purposes; information retrieval techniques; reading and summarizing main ideas of
academic documents for research from print and electronic sources; academic
writing
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รหัสวิชา
4125101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Studies
ความรูพื้นฐานของการประยุกตใชคอมพิวเตอรมุงเนนที่เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
งานและการดึงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต ความรูพื้นฐานของโปรแกรมที่นํามาประยุกตใชในการ
บริ ห าร การใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ การเขี ย นสารบั ญ และการอ า งอิ ง การใช
คอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอ
Basic knowledge of computer applications focusing on information
technology; use and retrieval of information via the Internet; basic knowledge of applied
programs for administration; use of the computer for thesis work; writing a table of
contents and references; use of the computer for presentations
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ป
2556 2557 2558 2559

1

รองศาสตราจารย
ดร.วิไลรัตน คีรินทร

รอง
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

6

6

6

2

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.อุษา นอยทิม

ผูชวย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย University of Technology,
Sydney, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

6

6

6
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ป
2556 2557 2558 2559

3

อาจารย ดร. กันตดนัย
วรจิตติพล

อาจารย

Ph.D. (Composition and
TESOL)
Indiana University of
Pennsylvania, USA
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

6

6

6

4

อาจารย ดร. นพรัตน
ธนานุรกั ษากุล

อาจารย

Ph.D. (Linguistics)
Macquarie University,
Australia
M.A. (TESOL)
Azusa Pacific University, USA
M.A. (International
Communication)
Macquarie University,
Australia
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

6

6

6

6

5

อาจารย ดร. ณัฐกาญจน
อางทอง

อาจารย

Ph.D. (Reading)
University of North Texas,
USA
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

6

6

6
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ป
2556 2557 2558 2559

1

รองศาสตราจารย ดร. วิไลรัตน
คีรินทร

รอง
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย International
Language)

6

6

6

6

2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
นอยทิม

ผูชวย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย

6

6

6

6

3

อาจารย ดร. กันตดนัย วรจิตติพล

6

6

6

6

4

อาจารยดร.นพรัตน ธนานุรกั ษากุล

6

6

6

6

5

อาจารย ดร. ณัฐกาญจน อางทอง

อาจารย

Ph.D. (Reading)

6

6

6

6

6

อาจารย ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน

อาจารย

Ph.D. (Tourism)

3

3

3

3

7

อาจารย ดร. จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย

อาจารย

กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)

3

3

3

3

8

Mr. Timothy Drew

อาจารย

MAT (English)

6

6

6

6

อาจารย

Ph.D. (Composition
and TESOL)

ผูชวย
Ph.D. (Linguistics)
ศาสตราจารย
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ป
2556 2557 2558 2559

1

ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย

ผูชวย
Ph.D. (Linguistics)
ศาสตราจารย

3

3

3

3

2

ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.กมลพรรณ บุญกิจ

ผูชวย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย

6

6

6

6

3

ผูชวยศาสตราจารย
ดร. สรอยศิธร อิศรางกูร
ณ อยุธยา

ผูชวย
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย International
Language)

3

3

3

3

4

ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.บํารุง โตรัตน

ผูชวย
Ph.D. (Reading and
ศาสตราจารย Language Studies)

3

3

3

3

5

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.เสงีย่ ม โตรัตน

ผูชวย
Ph.D. (Reading and
ศาสตราจารย Language Studies)

3

3

3

3

6

อาจารย ดร. ภัทรธรา
ี
เทียนเพิ่มพูล

3

3

3

3

7

ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.ณัฐาภร คํามะสอน

3

3

3

3

8

อาจารย ดร. อรรถสิทธิ์
บุญสวัสดิ์

3

3

3

3

อาจารย

Ph.D. (English
Language Studies)

ผูชวย
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย International
Language)
อาจารย

Ph.D. (Linguistics)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 จะตองลงทะเบียนรายวิชา
วิ ท ยานิ พ นธ โดยหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ จ ะต อ งเป น เรื่ อ งที่ อ ยู ใ นขอบเขตการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด โดยมี
อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข จะตองลงทะเบียนรายวิชาการคนควา
อิสระ โดยศึกษาคนควาอิสระในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่ง
เรื่องที่ศึกษาจะตองเกี่ยวของกับการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ
โดยมีอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการการคนควาอิสระ โดยการสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยดานภาษาและวัฒนธรรม
และเผยแพรผลงานวิจัยได
5.3

ชวงเวลา
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับแผน ข

5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิตแผน ข รายวิชาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดทําแผนกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ การจัดทําโครงรางวิจัย และ
กําหนดการดําเนินการ
5.5.3 นักศึ กษานํา เสนอผลการศึกษาปากเปลาตออาจารยที่ป รึกษาเพื่อรายงานผล
ความคืบหนาการศึกษาคนควา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอเขาสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
5.6.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
5.6.3 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการสอบ
5.6.4 ผูเรียนปรับปรุงการแกไขผลการศึกษา (ในกรณีคณะกรรมการสอบเห็นวาสมควร
ปรับปรุงแกไข)
5.6.5 ประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ในกรณีวิทยานิพนธ)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความเชี่ยวชาญ
ทางดานภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรม

2. สามารถพัฒนา
วิชาชีพเพื่อรองรับ
การรวมกลุมของ
ประชาคมอาเซียน

3. มีความสามารถใน
การนําองคกรสูสากล

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนผูแสวงหา
ความรู ต ามคํ า แนะนํ า ของผู ส อน เป น ผู วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ข อ มู ล
เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
2. สงเสริมใหอาจารยทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศทั้งใน
การบรรยายและการจัดกิจกรรมวิเคราะหภาษาและวัฒนธรรมรวมกัน
3. สงเสริมการทําโครงการและแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนจากมหาวิทยาลัย
ตางชาติโดยผานสื่ออินเทอรเน็ตและการทัศนศึกษา
1. สนั บ สนุน ใหมีการเรีย นการสอนที่เนน การวิเคราะหและเปรีย บเทีย บ
บริบททางภาษาและวัฒนธรรมของไทยและตางชาติในรายวิชาตางๆ เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงหรือหาแนวปฏิบัติในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมใหมีกิจ กรรมที่ผ สมผสานความรูในวิช าที่เรียนและอาชีพหรือ
ชุมชนของนักศึกษา เพื่อปลูกฝงความคิดริเริ่มสรางสรรคและการนําความรู
ไปพัฒนาตอยอด
3. สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาโครงการหรื อ ทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง
บุคลากรในองคกรหรือชุมชนทางดานภาษาอังกฤษ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเปนสมาชิกองคกรที่เกี่ยวของกับการ
พั ฒ นาภาษาอั ง กฤษและเข า ร ว มการประชุ ม สั ม มนาระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ และนําเสนอผลงานทางวิชาการในระหวางเรียน
2. กําหนดใหนักศึกษาใชบริบทในวิชาชีพหรือชุมชนของแตละบุคคลในการ
พั ฒ นาโครงการ/กิ จ กรรมในรายวิช าตา งๆ โดยผนวกเข ากับ ความรู ทาง
เทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูล
3. ใหความรูและสรางความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย ในการทํา
ผลงานวิชาการทุกประเภท
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 6 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการ
ตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 6 ขอตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผูอื่น เปนตน
นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากการตรวจรายงานหรือชิ้นงานที่นักศึกษาทําสง
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึ กษาต องมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและการใชภ าษา (อังกฤษ) และ
วั ฒ นธรรมของประเทศที่ ใช ภ าษาอังกฤษ โดยความรู เกี่ย วกับ สาขาวิช าที่ ศึกษานั้น นั กศึกษาตอ ง
สามารถประยุกตและนําไปใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาองคกรและชุมชนได ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการขององคกรและ
ทางสังคม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชวิธีการที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถติ ดตามความก าวหน าและวิวั ฒ นาการแนวคิ ดทฤษฎีต าง ๆ ใน
หลักสูตรรวมทั้งการนําไปประยุกตใช
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบรูปแบบการใชภาษาอังกฤษในประเทศไทยกับประเทศอื่นได
(5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
(6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
อธิบายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง และทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้อาจจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มีป ระสบการณ ตรงมาเปน วิ ทยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ ง
ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นั ก ศึ กษาต อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พได โ ดยพึ่ งตนเองได
เมื่ อจบการศึ ก ษาแล ว ดั งนั้ น นั กศึ กษาจํา เป น ต องได รับ การพัฒ นาทัก ษะทางปญ ญาไปพร อมกั บ
คุณธรรม จริยธรรม และความรูเ กี่ยวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย
ตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิด
ดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะ
ทางปญญา ดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุ กตความรู และทักษะกั บการแกไขป ญหาทางตาง ๆ ไดอย าง
เหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการใชคําถามที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิ บ ายแนวคิ ดของการแก ป ญ หา และวิธีก ารแกป ญ หาโดยการประยุ กตค วามรูที่ เรีย นมา ทั้ งใน
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) จัดทํารายงานกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาทางดานภาษาอังกฤษศึกษา โดย
ศึกษาจากปญหาจากหนวยปฏิบัติจริง แลวนํามาวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางแกไขปญหาโดย
นําองคความรูที่ไดจากการเรียนรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรมาประยุกตใช
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปฏิบัติงานจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน
คนที่ ม าจากสถาบั น อื่ น ๆ และคนที่ จ ะมาเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ คนที่ จ ะมาอยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ความสามารถที่ จ ะปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ กลุ ม คนต า ง ๆ เป น เรื่ อ งจํ า เป น อย า งยิ่ ง ดั ง นั้ น อาจารย
ตองสอดแทรกวิธีการดานมนุษยสัมพันธและการเรียนรูวัฒ นธรรมของคนจากชาติอื่นใหนักศึกษา
ระหวางที่สอน โดยเฉพาะการเรียนในรายวิชาตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของโดยตรง เพื่อใหนักศึกษามี
ลักษณะพึงประสงค ดังนี้
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(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ และอํ า นวยความสะดวกในการแก ป ญ หา
สถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปน ผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องคุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การกิจกรรมรวมกับ
เพื่ อ นจากประเทศอื่ น หรื อ การค น คว าหาข อมู ล จากการสัมภาษณผู มีป ระสบการณ โดยมีค วาม
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
เปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานกลุม การ
สื่ อสารกั บ เพื่ อ นและอาจารย ช าวต างชาติ การนํา เสนอรายงานกลุ มในชั้ น เรี ย น และสั งเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ดา นทัก ษะการวิเ คราะห เ ชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาค น หา
แนวทางแกไขปญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกตใช
ในการแกไขปญหา
(3) สามารถสื่อสารกับผูอื่น ในการนําเสนอขอมูล ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพทั้ง
ปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
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(4) สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือเทคโนยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
การวั ด มาตรฐานนี้ อ าจทํ า ได ใ นระหว า งการสอน โดยให นั ก ศึ ก ษาแก ป ญ หา
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะห
ประสิทธิภาพในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรูใ นรายวิ ช าตา ง ๆ ให นัก ศึกษาไดวิ เคราะห กรณีศึ กษา
(case study) จากการปฏิบัติงานจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม โดยมีการนําตัวแบบหรือ
ทฤษฎี มาใชในการวิเคราะหอยางเปนระบบและ มีเหตุมีผล
2.5.3 กลยุ ทธ การประเมิน ผลการเรี ยนรูดา นทักษะการวิเ คราะหเ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติวิจัย ที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
(2) ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลจากรายงาน การทํารายงานกรณีศึกษา และ
การวิเคราะหขอมูลจากวิทยานิพนธ รายงานการศึกษาอิสระ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให เ ห็ น ว า แตล ะรายวิช าในหลักสูตรรับ ผิดชอบตอผลการเรีย นรูใดบาง (ตามที่ร ะบุ
ในหมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุถึงความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
ผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
3.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปน ทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
3.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
3.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู
3.2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
3.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายสาเหตุของปญหาไดอยางเปนระบบ
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มีเหตุมีผลทางวิชาการ รวมทั้งสามารถนําองคความรูทางภาษาอังกฤษมาประยุกตในการเสนอแนะ
แนวการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ รวมทั้งการนํามา
ประยุกตใช
3.2.4 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษาอยางตอเนื่อง
3.2.5 มี ความรู ในแนวกวางของสาขาวิช าที่ศึกษา และเข าใจผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน
3.2.6 สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
3.3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.3.2 สามารถรวบรวม ประมวล ศึกษา วิเคราะห และสรุป ประเด็นปญ หาและ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาไดอยางองครวม
3.3.3 สามารถประยุกตองคความรูในเชิงทฤษฎีสูภาคการปฏิบัติจริง ไดอยางเหมาะสม
3.3.4 กํา หนดกรอบแนวคิดเกี่ย วกับ ภาพอนาคต และแนวทางความเปนไปไดที่จ ะ
บรรลุเปาหมายที่กําหนด
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 สามารถสื่อสารกับ กลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
3.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3.4.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
3.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
3.4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
3.4.6 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของตนเองและทางวิ ช าชี พ อย า ง
ตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มี ทั ก ษะในการวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาค น หาแนว
ทางแกไขปญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
3.5.2 สามารถแนะนํา ประเด็น การแกไขปญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจั ยมาประยุกตใช
ในการแกไขปญหา
3.5.3 สามารถสื่อสารกับผูอื่น ในการนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา
และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
3.5.4 สามารถใชเ ทคโนโลยีคอมพิวเตอรห รือเทคโนยีส ารสนเทศที่เกี่ย วของกับ การ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

38

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ
1555102 ระเบียบวิธีวิจยั ดานภาษาอังกฤษ
1555103 เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
1555202 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
หมวดวิชาเฉพาะดาน (บังคับ)
1555104 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
1555201 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
1555206 การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
1555301 แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะดาน (เลือก)
1555203 ไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท
1555204 การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะดาน
1555205 การแปลเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
1555302 การรับภาษาที่สอง
1555303 ภาษาศาสตรเชิงสังคม
1555304 การวิเคราะหสัมพันธสาร
1555305 หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับ
ภาษาศาสตร
1555401 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
1555402 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1

2

3

4

5

2. ความรู
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ผลการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
1555403 การวัดผลภาษาอังกฤษและ
ประเมินผลโครงการ
1555404 การเรียนภาษาผานวรรณกรรม
อาเซียน
1555405 หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับการ
สอนภาษาอังกฤษ
1556901 การคนควาอิสระ
1556902 วิทยานิพนธ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1
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2. ความรู
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการวัดและประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.1 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
2.1.1 มีความประพฤติดีและผานกิจกรรมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
2.1.2 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
2.1.3 ต อ งมี ความสามารถด า นภาษาอั ง กฤษตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
กําหนด
2.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.1.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถวนตามขอบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.6 สอบผานการสอบวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
แผน ข สอบผานการสอบประมวลความรูดวยขอเขียน
2.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
2.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2.3 ให นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว น ยื่ น คํ า ร อ งแสดง ความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมได
รับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศเพื่อใหคําแนะนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนแกอาจารยใหม ใหมี
ความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 มีการแตงตั้งพี่เลี้ยงเพื่อสังเกตการสอนและใหขอแนะนําในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิ จั ย อย า งต อเนื่ องโดยผา นการทํ าวิจั ย สายตรงในสาขาวิช า การสนับ สนุน ดานการ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 จัดประชุม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สงเสริ มการมี สว นรว มในกิจ กรรมบริการวิช าการแกชุมชนที่เกี่ย วของกับการ
พัฒนาความรูและคุณธรรม
2.2.2 กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร จะดํ าเนิน ในลัก ษณะโครงการหลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีประธานสาขาและกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
บริหารหลักสูตร และมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ประธานสาขา ฯ จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารยผูส อน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตรโดย
กระทําอยางตอเนื่อง ดังนี้
เปาหมาย
1. พั ฒ นาหลั กสู ต รให ทั น สมั ย
เพื่ อ ให อ าจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรูดานการใช
ภาษาอั ง กฤษที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณปจจุบัน

การดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรใหเปนที่ยอมรับ
ดานมาตรฐานทางวิชาการ
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
3. มี ก ารทํ า ความร ว มมื อ กั บ
ตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม

การประเมินผล
1. หลักสูตรได รับการประเมิ น
จากผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ทางด านการ
เรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ
เพื่อใหมีมาตรฐานสามารถสราง
เ ค รื อ ข า ย กั บ ห ลั ก สู ต ร ใ น
ตางประเทศได

2. แผนพั ฒนานั กศึ กษาให เกิ ด
ความใฝรู มีความสามารถในดาน
วิชาการ ที่สามารถนําความรูไป
ประยุ ก ต ใ ช กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
จริงได

1. จัดสัมมนาเพื่อเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ
2. จั ดให มีการแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เ ห็ น กั บ ผู เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ
เดีย วกัน ในตางประเทศ รวมทั้ง
การศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อ
เรี ย นรู ด า นการใช ภ าษาและ
วัฒนธรรม
3. จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการศึกษาดวยตนเองจากสื่อ
ต า งๆ ในศู น ย ก ารเรี ย นรู ด ว ย
ตนเอง

1. หลักสูตรไดรับการประเมิน
จากแหลงประกอบการหรือผูใช
บั ณฑิ ตว าสอดคล องกั บ ความ
ตองการของแหลงงาน
2. ประเมินความรูความเขาใจ
และทั ก ษะที่ ไ ด รั บ จากการ
สัมมนาและการศึกษาดูงาน
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เปาหมาย
3. พั ฒ นาอาจารย ผู ส อนให มี
ความรู ท างวิ ช าการที่ ทั น สมั ย
และสามารถเชื่ อมโยงวิ ช าการ
กับภาคปฏิบัติจริงได

การดําเนินการ
1. จัดทําแผนการพัฒนาอาจารย
โดย สงเสริมใหรว มประชุมทาง
วิ ช าการระดับ นานาชาติ อบรม
นําเสนอผลงานทางวิชาการศึกษา
ดู ง านทั้ ง ในและต า งประเทศใน
สาขาที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน
2. ศึกษาหาแนวทางในการรวมมือ
กั บ นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ตางประเทศ
4. พั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในการ 1. จัดทําแผนยุทธศาสตรในการ
บริหารหลักสูตร
บริ ห ารงานด า นหลั ก สู ต รการ
บริหารบุคคลและงบประมาณ

การประเมินผล
1. พิ จ ารณารายงานผลการ
พัฒนาอาจารยรายบุคคล

1. มี แผนยุทธศาสตร และแผน
ปฏิบัติการรายป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อ
จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน ซอฟตแวรมัลติมีเดีย และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรี ยนการสอนในชั้ นเรี ย นและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ การเรีย นรูดว ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการที่มี
หนังสือที่เกี่ยวของกับรายวิชาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน นอกจากนี้
ยังมี ขอมูลทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย เครือขายจากตางประเทศที่สามารถสืบคน เพื่อสนับ สนุน
การจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน
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ในการประสานการจั ดซื้อหนังสื อนั้น อาจารยผูสอนแตล ะรายวิช าจะมีสว นรว มในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อหนังสือดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเขาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา ทั้งนี้จะขอใหทางเจาหนาที่หองสมุดประสานงานกับ
รานจําหนายหนังสือตาง ๆ สงรายการหนังสือเพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย
ผูสอนคัดเลือกในการเสนอจัดซื้อเปนประจําทุกป
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งควรมีประสบการณและสามารถสอนเปนทีมได
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลักสูตรและคณาจารยผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผน
จั ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล และใหค วามเห็น ชอบการประเมิน ผลรายวิช าตาง ๆ เก็ บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 ประธานโปรแกรมวิชาเปนผูเสนอชื่อพรอมใบสมัครเปนอาจารยพิเศษ โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะ
3.3.2 ประธานโปรแกรมวิชาจัดใหมีผูประสานงานกับอาจารยพิเศษที่เสนอชื่อ
3.3.3 ผูประสานงานกับอาจารยพิเศษ มีหนาที่ประสานงานโดยตรงกับอาจารยพิเศษ
เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ เนื้อหา กิจกรรมการสอน การประเมินผลประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.3.4 การแตงตั้งอาจารยพิเศษตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
จะมี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาให แ ก นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ญ หาใน
การเรี ย นสามารถปรึ กษากั บ อาจารยที่ป รึกษาได โดยอาจารยจ ะตองทําหนาที่อาจารยที่ป รึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษารวมทั้งกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษา
เขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่นั กศึ กษามี ความสงสัย เกี่ย วกับ ผลการประเมิน ในรายวิช าใดสามารถที่จ ะยื่ น
คํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละ
รายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความตองการจากตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูล
มาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) มีอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวน
ร ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผนติ ด ตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3 และ
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของประสบการณ ภ าคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
การเรียนการสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ
การสอนหรือผลการประเมินผลการเรียนรูผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารย ใ หม (ถ า มี ) ทุ ก คนได รั บ การปฐมนิเ ทศหรื อ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(10) จํา นวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1
ครั้ง
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(11) ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหม ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม น อ ยกว า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จ ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอ
วามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิ ป รายโต ต อบจากนั กศึ ก ษา การตอบคําถามของนั กศึก ษาในชั้น เรีย น ซึ่ งเมื่ อรวบรวมขอ มูล ที่
กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใช
ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบระหวางเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ
การสอน การตรงตอเวลา การชี้ แจงเปาหมาย วัตถุป ระสงคร ายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผล
รายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้น ปที่ 2 และเรีย น
รายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลว ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่นักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาคนควาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาจะสามารถติดตาม
ประเมิ นความรู ของนั กศึกษาว า สามารถนําความรูที่เรีย นมาทั้งหมดมาประยุกตใชกับ การศึกษา
วิเคราะหกับกรณีศึกษาปฏิบัติงานจริงไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด ซึ่งจะมี
การรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ
การศึ กษาได อ ย า งต อ เนื่ อง การประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาประจํา ป เป น ไปตามดั ช นี บง ชี้ผ ลการ
ดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวย
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 1 คน ทําหนาที่รวบรวม มคอ. 5 และ มคอ. 6
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3.2 ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจากภายนอกจํานวน 2 คน โดยอาจเปนผูใชบัณฑิตหรือผูที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 1 คน และอาจารยตางมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาอีก
1 คน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ขอตาม มีการดําเนินการครบ 8 ขอตาม มีการดําเนินการครบทุกขอ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุ ณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล ชวยใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แตละรายวิชา โดยสามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชาไดทันที หากพบปญหา กรณีที่เปนการปรับปรุง
ยอย สวนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะดําเนินการทุก 5 ป โดยมุงใหใหหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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