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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ชื่อสถานบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in English  

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต )ภาษาอังกฤษ( 

   : Master of Arts (English) 
 ชื่อย่อ  : ศศ.ม. )ภาษาอังกฤษ( 

   : M.A. (English) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
  5.2 ภาษาท่ีใช้ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   5.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
                     รับนิสิตเข้าศึกษาทั้งนิสิตไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก 
หรืออ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    ไม่มี 
   5.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตร 
 6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 6.2 เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556 
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 6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  
  • คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ ในการประชุม 
      ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
  • คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
      ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ 2561 
  • สภาวิชาการ ในการประชุม  
      ครั้งที่ 5/2561  วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
  • สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
      ครั้งที่ ...........  วันที่ ..............เดือน………….. พ.ศ………….. 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. นักวิชาการ/นักวิจัยด้านภาษาอังกฤษ/ด้านนโยบายและการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ 
 2. ครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ 
 3. เจ้าหน้าที่พนักงานภาครัฐและเอกชนขององค์กรภายในและระหว่างประเทศที่ต้องใช้ความรู้

ด้านภาษาอังกฤษ 
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9.   ชื่อ  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอน 

(ชม./
สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางพยุง ซีดาร ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 

 
ศศ.ม. 

ศศ.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1 

Applied Linguistics 
English 
 
ภาษาศาสตร ์
ภาษาและวรรณคดีกฤษ  

Boston University  
University of 
Wisconsin-Madison  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน
วิโรฒ พิษณุโลก 

USA  
USA 

 
ไทย 
ไทย 

2546 
2540 

 
2533 
2528 

8-12  8- 12  

2 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม

อันดับ 1 

ภาษาอังกฤษศึกษา  
 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนาร ี
มหาวิทยาลยันเรศวร  
วิทยาลัยโยนก 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2549 
 

2543 
2538 

8-12 8-12 

3 นายพงศกร เมธีธรรม รองศาสตราจารย ์ Ph.D 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม

อันดับ 2 

English (Composition 
and TESOL) 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ 

Indiana University 
of Pennsylvania 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

USA 
 

ไทย 
ไทย 

2552 
 

2544 
2541 

8-12 8-12 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี )พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนดแนวคิดใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม )Innovation-driven 
economy)  เพ่ือยังประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยที่
ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้พบว่าเศรษฐกิจโลกในระยะ 
5 ปีข้างหน้ายังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์
สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงส าคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
หลักสูตรจึงได้เน้นการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีจุดแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย มีทักษะการท างานที่
หลากหลาย )multi-tasking skills) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะความสามารถในการเรียนรู้
งาน และเห็นได้ชัดเจนว่าในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาตินี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศทั้งสิ้น 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันยิ่งต้องอาศัยทักษะทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสัมพันธ์โดยรวมและ
ระดับย่อย ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าใจถึงรากฐานระบบ
เศรษฐกิจต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตรภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นควรให้มี
การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และ
ด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วยผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้สามารถ
แข่งขันไดก้ับประชาคมโลก พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือออกไปรับใช้และบริการสังคม พร้อมเป็นพลเมือง
ของประเทศและของประชาคมโลกต่อไป  

 
11.2      สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง มีผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจและหน้าที่ รวมทั้ง
เตรียมผู้เรียนให้มีพร้อมในทุกทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งโลกในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นสังคมไร้พรมแดนที่
ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเอ้ือให้มนุษย์ศึกษาหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด  การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตท าให้คนไทยรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น ท าให้สามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลต่างๆด้านสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศได้อย่างสะดวกซ่ึงจะท าให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและ
ต่างประเทศอันเป็นรากฐานของสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าการพัฒนา
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ทักษะการเรียนรู้ในภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญต่อการสื่อสารในสังคม การเผยแพร่วัฒนธรรมและการสร้างเครือข่าย
กับนานาประเทศ   
  อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ประการหนึ่งของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
คือผู้เรียนชาวไทยมีความรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับบุคคลากรของชาติอ่ืน ไม่เพียงแต่ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนแต่รวมถึงนานาประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสาร อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนไทยไม่สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานที่เปิดกว้าง และขาดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาสังคมและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทั้งยังไม่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากสื่อออนไลน์ในโลกยุค
อินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย  จากที่กล่าวมาข้างต้นหากมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งจะเป็นทรัพยากร
ส าคัญในการพัฒนาประเทศได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทักษะ 
ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้นจะส่งผลให้การพัฒนาสังคมไทยก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึง
มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอ มีความสามารถในการช่วยผลิตบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ มีทักษะการท างานที่หลากหลาย (multi-tasking skills) มีลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกต่อโลก สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนานาชาติมากข้ึน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานการณ์ภายนอกที่ระบุข้างต้นท าให้ภาควิชาภาษาอังกฤษตระหนักถึงความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิตที่
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น า และมีทักษะการท างานหลากหลาย (multi-
tasking skills) ซึ่งถือเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐตาม
นโยบาย Thailand 4.0 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
การแข่งขันที่เกิดข้ึนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก โดยหลักสูตรมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทาง
ภาษาอย่างดี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีที่เก่ียวข้องไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอนและการวิจัยที่เก่ียวกับ
ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร หรือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความสอดคล้องกับพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดังนี้ 
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต เน้นการผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ความ

เป็นผู้น า มีทักษะการท างานหลากหลาย มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกระดับ การเรียนการสอนมี
การเชื่อมโยงความรู้กับปัญหาและงาน มีภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ ฝึกการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา สร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ และพัฒนา
ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ียึดแนวทางการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Networking) 
และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีบทบาทในการผลิตบัณฑิต (Partnership) เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรได้เป็นอย่างดี  และเพ่ือให้สามารถผลิต
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บัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เกิดข้ึนทั้งในสังคมไทย
และสังคมโลก 

12.2.2 ด้านการวิจัย เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
และสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ เน้นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีโอกาส
น าความรู้และทักษะในสาขาวิชาไปบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ถูกต้องและ
เป็นสากลแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบของการให้ค าแนะน าและการฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือยกระดับชุมชนและสังคม
ให้มีความเจริญเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 

12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เน้นการจัดการศึกษาที่มีการปลูกฝังและส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีด้านศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยผ่านการสอดแทรกในเนื้อหาวิชา
และการจัดกิจกรรมโครงการและกิจกรรมชมรมต่างๆ โดยคณะมนุษยศาสตร์หรือภาควิชา หรือสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารของพลเมืองโลก )Lingua Franca) ที่จะช่วยสร้างความ
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างภาษาและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและ
สันติ   การเข้าใจธรรมชาติของภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการช่วยผลิตบุคคลที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติและเป็นภาษาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม หรือการเมือง ดังนั้น จึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรที่มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  หลักสูตรนี้จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางภาษา
อย่างดี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ และการวิจัยที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษ  
 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
สามารถน าความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.2 มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ประเด็นทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน
และด าเนินโครงการวิจัยหรือค้นคว้าทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษและด้านที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษา 
 1.3.3 มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
 1.3.4 มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยที่เพียงพอต่อการอ่านและประยุกต์ใช้งานวิจัยและสามารถ
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยการวิจัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการได้ และสามารถสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อ
ต่างๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการและบุคคลอื่นๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ 
 1.3.5 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสามารถ
แก้ปัญหาทั้งทางวิชาการและปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 

แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คาดว่าจะสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มีการปรับปรุงระหว่างใช้หลักสูตร ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี 
เพ่ือทบทวนประสิทธิภาพและ
ปัญหาในการใช้หลักสูตร 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างน้อยปีละครั้งเพ่ือ
ทบทวน/ประเมินประสิทธิภาพและ
ปัญหาในการใช้หลักสูตร และมีผล
การทบทวน/ประเมิน และมีการ
ปรับปรุงกรณีพบปัญหา 

ศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
ปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และสิ่งประกอบการ
เรียนการสอน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
ปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และสิ่งประกอบการ
เรียนการสอน 

ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเก่าที่มี
ต่อหลักสูตรและสิ่งประกอบการ
เรียนการสอน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
เก่าท่ีมีต่อต่อหลักสูตรและสิ่ง
ประกอบการเรียนการสอน 

ศึกษาภาวะการมีงานท าของ
มหาบัณฑิต )กรณีนิสิตยังไม่มีงาน
ท าขณะเรียน( 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 

 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้งาน
ท าและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี )กรณีนิสิตยังไม่มีงาน
ท าขณะเรียน( 
 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
)กรณีนิสิตยังไม่มีงานท าขณะเรียน( 

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตมี 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อเข้า
สู่มาตรฐาน TQF โดยจัดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Outcome-
Based Learning แทน Content 
Based Learning ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ 
เทคโนโลยี 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง
หลักสูตร ได้แก่ 
1. ความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบัน
และนิสิตเก่าต่อหลักสูตรและสิ่ง
ประกอบการเรียนการสอน 
2. ภาวะการมีงานท าของ 
มหาบัณฑิต 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
มหาบัณฑิต 

 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้งาน
ท าและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี )กรณีนิสิตยังไม่มีงาน
ท าขณะเรียน( 
 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
)กรณีนิสิตยังไม่มีงานท าขณะ
เรียน( 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าต่อ
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หลักสูตรและสิ่งประกอบการเรียน
การสอน 
 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิตมี ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

 มีภาคฤดูร้อน 
                 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                      ไม่มี 

   

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
   2 .1 วัน – เวลาด าเนินการ 
  ระบบทวิภาค  
 - แผน ก แบบ ก 2 จัดการเรียนการสอน ในเวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) (ภาคการศึกษาต้น 
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม หรือตามก าหนดของ
มหาวิทยาลัย  
 - แผน ก แบบ ก 2 จัดการเรียนการสอน นอกเวลาราชการ )เสาร์- อาทิตย(์ )ภาคการศึกษาต้น 
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษา ฤดูร้อน 
เดือนพฤษภาคม -  เดือนกรกฏาคม( หรือตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 - แผน ข จัดการเรียนการสอน นอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์) (ภาคการศึกษาต้น เดือน
สิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษา ฤดูร้อน เดือน
พฤษภาคม - เดือนกรกฏาคม( หรือตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 
   

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  แผน ก แบบ ก 2 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่ 
คณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ  

2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด  
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

นเรศวร ซึ่งจะมีการประกาศเป็นคราวๆ ไป  
4. มีคะแนนจากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลการสอบต้องมี

อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับใบสมัคร 
 1. Paper based TOEFL  500 
 2. Internet based TOEFL  60 
 3. IELTS    6.0 
 4. CU-TEP    65 
 5. CEPT    B2 )43( 
 6. NU-SET    92 
 7. NU-Writing   70 
 8. TU-GET    600* 
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 9. TOEIC    650* 
* ผู้สมัครที่ใช้คะแนน TU-GET หรือ TOEIC ในการสมัครเข้าศึกษาต้องสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
แผน ข 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่ 

คณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ  
2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด  
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

นเรศวร ซึ่งจะมีการประกาศเป็นคราวๆ ไป  
4. มีคะแนนจากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลการสอบต้องมี

อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับใบสมัคร 
 1. Paper based TOEFL  417 
 2. Internet based TOEFL  35 
 3. IELTS    5.0 
 4. CU-TEP    54 
 5. CEPT    B1 (37) 
 6. NU-SET    85 
 7. NU-Writing   60 
 8. TU-GET    500* 
 9. TOEIC    500* 
* ผู้สมัครที่ใช้คะแนน TU-GET หรือ TOEIC ในการสมัครเข้าศึกษาต้องสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
2.3.2 ขาดทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนงานทางวิชาการ 
2.3.2 ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านการวิจัย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้น การค้นคว้า การวิเคราะห์ และทักษะการเขียน
งานเขียนทางวิชาการ การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2.4.2 จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ มีการแนะแนวการเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนกับอาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 แผน ก แบบ ก 2 )ในเวลาราชการ( 

ชั้นปี ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
 แผน ก แบบ ก 2 (เสาร์-อาทิตย์( 

ชั้นปี ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
 แผน ข )เสาร์-อาทิตย์( 

ชั้นปี ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)            
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 937,650 1,875,300 1,875,300 1,875,300 1,875,300 

รวมรายรับ 937,650 1,875,300 1,875,300 1,875,300 1,875,300 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย )หน่วย : บาท(  
 

รายการจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. ค่าตอบแทน 635100 1,260,600 1,260,600 1,260,600 1,260,600 

2. ใช้สอย 217,200 410,200 410,200 410,200 410,200 

3. วัสด ุ 24,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

4. ครุภัณฑ์ 60,000 190,000 190,000 190,000 190,000 

รวม 936,300 1,838,800 1,838,800 1,838,800 1,838,800 
 
  2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
   ค่าใช่จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต เป็นเงิน 35,283  บาทต่อคน ต่อปี  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 

 

       2.8 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย )ถ้ามี( 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแผน ข จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ที ่ รายการ เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1 งานรายวิชา )Course Work) ไม่น้อย
กว่า 

12 - 24 30 

 1.1 วิชาบังคับ - - 15 15 

 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - 9 15 

2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 - 12 - 
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3 การค้นคว้าอิสระ - 3-6 - 6 

4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - 4 4 

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 

   
3.1.3 รายวิชา  

  ก. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 
(1) งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต  

1.1 วิชาบังคับ   จ านวน    15 หน่วยกิต  
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
205511  ภาษาศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 ในฐานะภาษานานาชาติ 
 Linguistics for EIL Studies 
205512 สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ส าหรับ      3)3-0-6( 
 การศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 
 Discourse and Pragmatics for EIL Studies 
205513  การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  3(3-0-6)  
 Second Language Acquisition 
205521 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 

  English as an International Language (EIL) 
205522 การวัดและประเมินผลในการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Assessment and Evaluation in EIL Studies 
 
1.2 วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
205514 พหุภาษาอังกฤษของโลก 3)3-0-6( 
 World Englishes 
205515 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 ในฐานะภาษานานาชาติ 
 Sociolinguistics for EIL Studies 
205516  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 ในฐานะภาษานานาชาติ 
 Psycholinguistics for EIL Studies 
205523 การเรียนรู้ภาษาด้วยเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Technology-Enhanced Language Learning  
205524  การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  3(3-0-6)  
 EIL Writing  
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205525  การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  3(3-0-6)  
 EIL Reading  
205526  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ  3(3-0-6) 
 English for Specific Purposes 
205531 วรรณกรรมนานาชาติภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)  
 World Literature in English  
205541  การแปลระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
 Graduate Translation  
 

  (2) วิทยานิพนธ์   จ านวน    12 หน่วยกิต 
 205591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 2 
 205592  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกิต  
  Thesis 2, Type A 2 
 
  (3) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน   4 หน่วยกิต 

205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences 
205590 สัมมนา 1(0-2-6) 
 Seminar 

 
  ข. กรณีจัดการศึกษา แผน ข 

(1) งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  
   1.1 วิชาบังคับ   จ านวน    15 หน่วยกิต  

ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
205511  ภาษาศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 ในฐานะภาษานานาชาติ 
 Linguistics for EIL Studies 
205512 สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ส าหรับ      3)3-0-6( 
 การศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 
 Discourse and Pragmatics for EIL Studies 
205513  การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  3(3-0-6)  
 Second Language Acquisition 
205521 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 

  English as an International Language (EIL) 
205522 การวัดและประเมินผลในการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Assessment and Evaluation in EIL Studies 
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1.2 วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
205514 พหุภาษาอังกฤษของโลก 3)3-0-6( 
 World Englishes 
205515 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 ในฐานะภาษานานาชาติ 
 Sociolinguistics for EIL Studies 
205516  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 ในฐานะภาษานานาชาติ 
 Psycholinguistics for EIL Studies 
205523 การเรียนรู้ภาษาด้วยเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Technology-Enhanced Language Learning  
205524  การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  3(3-0-6)  
 EIL Writing  
205525  การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  3(3-0-6)  
 EIL Reading  
205526  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ  3(3-0-6) 
 English for Specific Purposes 
205531 วรรณกรรมนานาชาติภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)  
 World Literature in English  
205541  การแปลระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
 Graduate Translation  

 
  (2) การค้นคว้าอิสระ          จ านวนไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 
 205593  การค้นคว้าอิสระ 1  2 หน่วยกิต 
  Independent Study 1 
 205594  การค้นคว้าอิสระ 2  2 หน่วยกิต 
  Independent Study 2 
 205595  การค้นคว้าอิสระ 3  2 หน่วยกิต 
  Independent Study 3 
 
  (3) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน          4   หน่วยกิต 

205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences 
205590 สัมมนา 1(0-2-6) 
 Seminar 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  )ไม่นับหน่วยกิต( 3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences (non-credit)  
205511 ภาษาศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 Linguistics for EIL Studies 
205513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  3(3-0-6)  
 Second Language Acquisition 
205521 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 English as an International Language (EIL) 
 

       รวม    9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

205512 สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Discourse and Pragmatics for EIL Studies 
205522 การวัดและประเมินผลในการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Assessment and Evaluation in EIL Studies 
205590 สัมมนา )ไม่นับหน่วยกิต( 1(0-2-6) 
 Seminar (non-credit) 
205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  

 Elective Course 
       รวม    9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

 205591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกติ 
  Thesis 1, Type A 2 
       รวม    12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
 205592  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกติ 
  Thesis 2, Type A 2 
       รวม      6 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 (เสาร์-อาทิตย์) 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  )ไม่นับหน่วยกิต( 3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences (non-credit)  
205511 ภาษาศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 Linguistics for EIL Studies 
205521 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 English as an International Language (EIL) 

       รวม    6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

205512 สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Discourse and Pragmatics for EIL Studies  
205513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  3(3-0-6)  
 Second Language Acquisition 
205522 การวัดและประเมินผลในการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Assessment and Evaluation in EIL Studies 
  

       รวม    9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 3 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

       รวม    6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

 205590 สัมมนา )ไม่นับหน่วยกิต( 1(0-2-6) 
 Seminar (non-credit) 

รวม    3 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 205591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกติ 
  Thesis 1, Type A 2 
       รวม    6 หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 3 

 205592  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  6 หน่วยกติ 
  Thesis 2, Type A 2 
       รวม       6 หน่วยกิต 

 
3.1.4.3 แผน ข (เสาร์-อาทิตย)์ 
  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  )ไม่นับหน่วยกิต( 3(3-0-6)  
 Research Methodology in Social Sciences (non-credit)  
205511 ภาษาศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 Linguistics for EIL Studies 
205521 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 English as an International Language (EIL) 

       รวม      6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

205512 สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Discourse and Pragmatics for EIL Studies 
205513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  3(3-0-6)  
 Second Language Acquisition 
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205522 การวัดและประเมินผลในการศึกษาภาษาอังกฤษ 3)3-0-6( 
 ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Assessment and Evaluation in EIL Studies  

       รวม    9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 3 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

205590 สัมมนา )ไม่นับหน่วยกิต( 1(0-2-6) 
 Seminar (non-credit) 

       รวม    6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

 205593  การค้นคว้าอิสระ 1  2 หน่วยกติ 
  Independent Study 1   
  

รวม      8 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

205xxx  วิชาเลือก 3(X-X-X)  
 Elective Course 

 205594  การค้นคว้าอิสระ 2  2 หน่วยกติ 
 Independent Study 2       
  
       รวม      5 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 3 

 205595  การค้นคว้าอิสระ 3  2 หน่วยกติ 
 Independent Study 3       
  
       รวม      2 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
205501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)     3(3-0-6)  
  Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)  
 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด  
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิควิธีการวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์  
 The meaning, characteristics, and goals of research; research types and processes; 
definition of the research problem; variables and hypotheses; data collection; data analyses; 
proposal and research report writing; research evaluation; implementation of research findings; 
ethics for researchers; and research techniques used in the social sciences 
 
205511 ภาษาศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  3(3-0-6)   
  Linguistics for EIL Studies 
 ทบทวนองค์ประกอบของภาษาอังกฤษได้แก่ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค และระบบความหมาย
โดยเน้นหน้าที่ของภาษาในฐานะเครื่องมือในการสื่อสาร  ส ารวจทฤษฎี ภาษาศาสตร์และความเกี่ยวพันระหว่าง
ทฤษฎีเหล่านี้กับการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 
 Review elements of the English language including phonology, morphology, syntax, and 
semantics, with an emphasis on the function of language as a means of communication; survey 
linguistic theories and the connection between these theories and the study of English as an 
International Language 
 
205512 สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  ในฐานะภาษานานาชาติ  
 Discourse and Pragmatics for EIL Studies  
ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้ในปริบทเชิงสังคมและจิตวิทยา ส ารวจทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
และการประยุกต์ใช้แนวทางเชิงสื่อสารในห้องเรียนและเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาของผู้เรียน 
 Study of spoken and written English in social and psychological contexts; exploration of 
relevant theory and its application to language study, with the aim of implementing a 
communicative approach in the classroom and improving learners’ discourse skills 
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205513 การเรียนรู้ภาษาที่สอง        3(3-0-6)  
 Second Language Acquisition  
 ศึกษาภาพรวมของทฤษฎีและวิจัยการเรียนรู้ภาษาท่ีสองแบบธรรมชาติ และแบบที่มีกาสอน ศึกษาปัจจัย
ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสองได้แก่ปัจจัยด้านภาษาศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม รวมทั้งความ
แตกต่างส่วนบุคคลของผู้เรียนภาษา  
 Overview of theory and research from naturalistic and instructed second language 
acquisition (SLA); examination of factors influencing SLA such as linguistic, psychological, and 
social aspects, as well as individual differences found among language learners 
 
205514 พหุภาษาอังกฤษของโลก      3(3-0-6) 
 World Englishes 
 พัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และ การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ที่เชื่อมโยงกับการเกิดขึ้นของรูปแบบภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายหลายในแต่ละประเทศ  ความแตกต่างเชิง
ภาษาศาสตร์ของภาษาอังกฤษในรูปแบบหลากหลายในแต่ละสภาพสังคมวัฒนธรรม การอภิปรายและวินิจฉัยเชิง
อุดมการณ์ ในด้านการท าให้เป็นเจ้าของ  อัตลักษณ์  ความเป็นเจ้าของ และผลกระทบที่ส่งผลส าคัญต่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 Historical development, socio-cultural diversity, and linguistic variation associated with 
emerging localized varieties of English; linguistic differences among various versions of English in 
different sociocultural settings, ideological reinforcements of debates over nativization, identity, 
and ownership, and critical impacts on English language teaching and learning. 
 
205515 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  3(3-0-6) 
 Sociolinguistics for EIL Studies 
 ส ารวจประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาได้แก่ธรรมชาติของภาษา จิตวิทยากับการเรียนรู้
ภาษา การเข้าใจภาษา การประมวลผลข้อความการรับรู้และการ เข้าใจค าพูดและการพัฒนาภาษาโดยเน้นความ
เกี่ยวพันของงานวิจัยในปัจจุบันกับการศึกษา ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  
 Survey of issues in psycholinguistics covering such issues as the nature of language, 
psychology and language learning, language comprehension, discourse processing, speech 
perception and production, and language development, with emphasis on the relevance of 
current research for the study of English as an International Language   
 
205516 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 Psycholinguistics for EIL Studies 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของภาษาศาสตร์เชิงสังคม ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางภาษา สังคม และ
วัฒนธรรม ในการสื่อสารของมนุษย์ ศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดเหล่านั้นกับ ประเด็นในการศึกษาภาษาและ
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ   
 Study of the fundamental concepts of sociolinguistics; the interplay of linguistic, social, 
and cultural factors in human communication; relation of those concepts to the concerns of 
the study of language and society, particularly English as an International Language 
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205521 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ     3(3-0-6) 
 English as an International Language (EIL) 
 ประวัติวิธีการสอนในแนวทางเก่าและใหม่ ส าหรับการสื่อสารระหว่างชาติและวัฒนธรรม โดยเน้นที่การ
ก าหนดแนวปฏิบัติการสอนในห้องเรียนที่มีความแตกต่างของระดับความสามารถทางภาษา  ความรู้ในด้านความ
หลากหลายของภาษาอังกฤษที่มีผลมาจากการแพร่ขยายของภาษาและความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใช้
ภาษาอังกฤษที่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย 
 Historical and innovative teaching methods and approaches for international and 
intercultural communication, with an emphasis on pedagogical decisions and practices in 
classrooms with differing language proficiency levels 
 
205522 การวัดและประเมินผลในการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 Assessment and Evaluation in EIL Studies 
 ส ารวจแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษานานาชาติ การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลความก้าวหน้าทางภาษา และศึกษางานวิจัย
ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการประเมินผลทางภาษา 
 Survey of appropriate approaches and models for assessing progress in learning English 
as an international language; design and analysis of tools used to assess language progress; 
study of current research related to language assessment 
 
205523 การเรียนรู้ภาษาด้วยเทคโนโลยี      3(2-2-5) 
 Technology-Enhanced Language Learning  
 แนวคิด เทคนิค รูปแบบ และประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีส าหรับการศึกษา
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ เกณฑ์การเลือก การประยุกต์ใข้และการประเมินการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ภาษา  
 Concepts and current issues related to technology for EIL studies; criteria for selecting 
technological applications for EIL studies; evaluation of technology usage for English language 
learning 
 
205524 การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ     3(3-0-6)  
  EIL Writing  
 มุมมองเก่ียวกับกระบวนการเขียนในภาษาท่ีหนึ่งและภาษาที่สอง  โวหารเชิงเปรียบเทียบ  ลักษณะและ
ข้อจ ากัดของผู้เขียนเป็นภาษาที่สอง  แนวพินิจ งานวิจัย และการปฏิบัติด้านการสอนการเขียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษานานาชาติ 
 Perspectives on the writing processes from first and second languages; contrastive 
rhetoric; characteristics and constraints of second language writers; approaches, research, and 
practices associated with teaching English writing as an international language 
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205525  การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ     3(3-0-6)  
   EIL Reading  
 ทฤษฎีการอ่านภาษาที่หนึ่งและภาษาท่ีสอง  กระบวนการอ่าน  ปัจจัยที่เก่ียวข้องในกระบวนการอ่าน  
งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  แนวพินิจและการปฏิบัติด้านการสอนการอ่านส าหรับ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
 Theories from first and second language reading; reading processes; factors involved in 
reading processes; research in second language reading; approaches to and practices in teaching 
reading to learners of English as an international language  
 
205526 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ      3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 
 ประเด็นทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะและส ารวจหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ ภาษาอังกฤษ
เพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ ซึ่งได้แก่การประเมินความต้องการของผู้เรียน  รูปแบบ  แนวทางการสอน การพัฒนาสื่อ 
การออกแบบหลักสูตร การบริหาร และการประเมิน  
 Features of English for Specific Purposes (ESP) and a survey of topics related to ESP, 
including assessment of learner needs, models, teaching approaches, materials development, 
program design, administration, and evaluation 
 
205531 วรรณกรรมนานาชาติภาษาอังกฤษ       3(3-0-6)  
  World Literature in English  
 การศึกษาวรรณกรรมนานาชาติที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ผ่านตัวบทวรรณกรรม 
 Study of world literature in English to understand different cultures through literary texts 
 
205541 การแปลระดับบัณฑิตศึกษา       3(2-2-5) 
 Graduate Translation 
 ทฤษฎีและแนวพินิจด้านการแปลจากมุมมองทางภาษาศาสตร์และทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแปล ฝึกแปลข้อความที่ยากและซับซ้อน เช่น บทความ ค าปราศรัย เอกสารสารคดี เอกสารทาง
วิชาการ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  เน้นความถูกต้องและความ
เหมาะสมใน ด้านส านวนภาษาและลีลา  โครงงานแปลโดยความเห็นชอบหรือมอบหมายโดยผู้สอน 
 Theory of and approaches to translation from a variety of linguistic and cultural 
perspectives; factors involved in translation; practice translating difficult and complicated texts, 
such as articles, speeches, documentaries, and academic/professional materials, from Thai into 
English and vice versa, with an emphasis on accuracy and appropriateness of style and diction; 
a translation project approved or assigned by the instructor 
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205590 สัมมนา         1(0-2-6)  
 Seminar  

ส ารวจและอภิปรายประเด็นปัจจุบันด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากบทความและหนังสือใหม่ๆ ประเด็น
ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายตามความสนใจของผู้ร่วมสัมมนา  

Review and discussion of English language studies from recently published articles and 
books covering a range of topics related to the interests of seminar participants 
 
205591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2      6 หน่วยกิต  

Thesis 1, Type A 2  
เสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้  

บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน  
Complete research proposal, designate a prospective thesis advisor to the Graduate 

School, and take a thesis defense  
 
205592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2      6 หน่วยกิต  
 Thesis 2, Type A 2  
 ด าเนินการวิจัย เสนอร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน ด าเนินการแก้ไข (ถ้ามี) และ เสนอเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย  
 Conduct a research, write the thesis draft, take a final thesis defense, rectify the work (if 
any), and submit it to the Graduate School for approval  
 
205593 การค้นคว้าอิสระ 1        2 หน่วยกิต  
 Independent Study 1  
 เสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ โดยระบุหัวข้อปัญหาและวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ ทบทวน
วรรณกรรมและระบุขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป พร้อมน าเสนอภาควิชา เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา  
 Propose proposal drafts, which include the research topic, description of the problems 
and purposes of the study, a literature review, and research procedures in brief, to the 
department to designate a prospective advisor for his/her independent study  
 
205594 การค้นคว้าอิสระ 2       2 หน่วยกิต 
 Independent Study 2  
 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการค้นคว้าอิสระ พร้อมจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอ ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา  
 Collect and analyze the data and then report the progress of his/her independent study 
to the advisor  
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205595 การค้นคว้าอิสระ 3        2 หน่วยกิต  
 Independent Study 3  
 เสนอผลการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ โดยผ่านการน าเสนอในที่ประชุมที่ภาควิชาจัดขึ้น และ ด าเนินการ
แก้ไข (ถ้ามี)พร้อมน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และภาควิชาเพ่ือประเมินผลงาน  
 Present the final draft publicly before the departmental faculty members and the 
advisor for criticism Rectify the work (if any), and submit it to the advisor and the department 
for approval 
 
 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้  
ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก  
ตัวเลขประจ าสาขาวิชา  
205 หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง  
เลขหลักหน่วย : แสดง อนุกรมของรายวิชา  
เลขหลักสิบ : แสดง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย  
เลข 0 หมายถึง การวิจัย  
เลข 1 หมายถึง ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
เลข 2 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เลข 3 หมายถึง วรรณคดี/วรรณกรรม  
เลข 4 หมายถึง ทักษะภาษา 
เลข 9 หมายถึง สัมมนา/การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์  
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอน 

(ชม./
สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางพยุง ซีดาร ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 

 
ศศ.ม. 

ศศ.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1 

Applied Linguistics 
English 
 
ภาษาศาสตร ์
ภาษาและวรรณคดีกฤษ  

Boston University  
University of 
Wisconsin-Madison  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน
วิโรฒ พิษณุโลก 

USA 
USA 

 
ไทย 
ไทย 

2546 
2540 

 
2533 
2528 

8-12  8- 12  

2 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม

อันดับ 1 

ภาษาอังกฤษศึกษา  
 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนาร ี
มหาวิทยาลยันเรศวร  
วิทยาลัยโยนก 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2549 
 

2543 
2538 

8-12 8-12 

3 นายพงศกร เมธีธรรม รองศาสตราจารย ์ Ph.D 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม

อันดับ 2 

English (Composition 
and TESOL) 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ 

Indiana University 
of Pennsylvania 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

USA 
 

ไทย 
ไทย 

2552 
 

2544 
2541 

8-12 8-12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ปี
การศึกษา 

        ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1* นางพยุง ซีดาร ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 

 
ศศ.ม. 

ศศ.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1 

Applied Linguistics 
English 
 
ภาษาศาสตร์  
ภาษาและวรรณคดีกฤษ  

Boston University  
University of Wisconsin-
Madison  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
พิษณุโลก 

USA 
 
 

ไทย 
ไทย 

2546 
2540 

 
2533 
2528 

8-12  8- 12  

2* นางสาวสุดสรวง ยุทธนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ด. 
ศศ.ม. 

ศศ.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 1 

ภาษาอังกฤษศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
มหาวิทยาลยันเรศวร  
วิทยาลัยโยนก 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2543 
2538 

8-12 8-12 

3* นายพงศกร เมธีธรรม รองศาสตราจารย ์ Ph.D 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม

อันดับ 2 

English )Composition 
and TESOL( 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ  

Indiana University of 
Pennsylvania 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

USA 
 

ไทย 
ไทย 

2552 
 

2544 
2541 

8-12 8-12 

4 นายวัฒนา พัดเกต ุ รองศาสตราจารย ์ Ph.D 
 

ศศ.ม.   
ร.บ เกียรตินิยม

อันดับ 2 
อ.บ. 

English (Rhetoric & 
Linguistics) 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

Indiana University of 
Pennsylvania 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 
 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2542 
 

2534 
2531 

 
2530 

4-12 4-12 
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5. นางสาวดุษฏี รุ่งรตันกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D 
 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ .เกียรตินิยม
อันดับ 1 

Curriculum and 
Instruction  
ภาษาอังกฤษ 
 
ภาษาอังกฤษ  
 

Mississippi State University 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
พิษณุโลก  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

USA 
 

ไทย 
 

ไทย 

2541 
 

2529 
 

2526 

8-12 8-12 

6.  นายยุทธศักดิ์ ช่ืนใจชน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ.  

Applied Linguistics 
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษ 

University of Reading 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

UK 
ไทย 
ไทย 

2555 
2546 
2538 

8-12 8-12 

7. นางอุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

อ.บ.เกียรตินยิม
อันดับ 1 เหรียญทอง 

Literature and Film 
 
Literature )Twentieth-
Century Studies( 
ภาษาอังกฤษ 

University of Newcastle 
upon Tyne 
University of Newcastle 
upon Tyne 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

UK 
 

UK 
 

ไทย 

2545 
 

2541 
 

2540 

8-12 
 
 
 

8-12 

8. นายอภิชัย รุ่งเรือง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
กศ.ม. 
M.P.A. 

 
สส.บ. 

Applied Linguistics 
ภาษาอังกฤษ 
Public Administration 
 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

Ball State University 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
Southern Illinois University 
at Carbondale 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

USA 
ไทย 
USA 

 
ไทย 

2551 
2545 
2539 

 
2535 

8-12 8-12 

9. นางสาวเสาวภาคย์ กลัยาณมิตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
M.A. 
อ.ม. 

อ.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 2 

Theoretical Linguistics 
Applied Linguistics 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

Georgetown University 
Georgetown University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 
USA 
ไทย 
ไทย 

2547 
2540 
2537 
2533 

8-12 8-12 

10. นางสาวฐิติรตัน์ สุวรรณสม อาจารย ์ Ph.D. 
 

ค.ม. 

Second Language 
Teaching 
การสอนภาษาอังกฤษ 

Massey University 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

New 
Zealand 

ไทย 

2553 
 

2545 

8-12 8-12 
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ศศ.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 2 

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2539 

11. นายทศพล สรุนัคครินทร ์ อาจารย ์ Ph.D. 
 

M.A. 
ศศ.บ. เกียรตินิยม

อันดับ 1 

Linguistics 
 
English Literature 
ภาษาอังกฤษ 

Australian National 
University 
Macquarie University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

Australia 
 

Australia 
ไทย 

2556 
 

2550 
2548 

8-12 8-12 

 
3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 
       -  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
-ไม่มี  

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

งานวิจัยวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2 เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการวิจัย มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และ/หรอืค าถามวิจัย มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการวิจัย
และเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปลผลรวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตวิจัยที่สามารถท าเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ส่วนงานวิจัยการค้นคว้าอิสระส าหรับนิสิตแผน ข เป็นผลงานการค้นคว้าในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผลงานวิจัยเชิงประจักษ์คล้ายวิทยานิพนธ์แต่
มีขอบเขตท่ีจ ากัดกว่า 
 
5.2 ผลการเรียนรู้  

นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการค้นคว้ารวบรวมและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เพ่ือตอบปัญหาทางวิชาการสามารถใช้สถิติและการวิเคราะห์ทางตัวเลขเพ่ือแปลผลข้อมูลได้รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากรายวิชาต่าง ๆ ได้ในขั้นดี  
 
5.3 ช่วงเวลา  

แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ) วิทยานิพนธ์ – เริ่มลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาที่ 2  
แผน ก แบบ ก 2 (เสาร์ –อาทิตย์) วิทยานิพนธ์ – เริ่มลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  
แผน ข (เสาร์-อาทิตย์) การค้นคว้าอิสระ – เริ่มลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2  

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส าหรับแผน ก แบบ ก2  
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ส าหรับแผน ข 

 
5.5 การเตรียมการ  

มีการจัดประชุมการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยระหว่างคณาจารย์
และนิสิตในรายวิชา 205590 สัมมนา   นอกจากนี้ ให้นิสิตน าเสนอร่างข้อเสนองานวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการ
หลักสูตรไดพิ้จารณาความเหมาะสมในเชิงทฤษฎีและขอบเขตการวิจัย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  เพ่ือให้งานวิจัยมีความทันสมัยและเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมถึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีพุทธศักราช 
2558 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ฉ) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก จ( 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอ 
และ การสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก จ)  
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หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 
1. มีความเข้าใจบทบาทและพลวัตของ

ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายและมอบหมายงานให้นิสิตได้
ค้นคว้าและวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันทั้งใน
และต่างประเทศ ในรูปของการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือการทัศนศึกษาใน
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

2. มีทักษะการวิจัยที่สามารถออกแบบและ
ด าเนินการวิจัยที่ตอบโจทย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

1. ก าหนดให้นิสิตอ่านบทความวิจัยทุกรายวิชา 
2. ส่งเสริมให้ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตท ารายงานการ
ค้นคว้าหรือวิจัยประจ าภาคเรียน )term paper) ในทุก
รายวิชา 

3. มีจริยธรรมในทางวิชาการและวิจัย 
 

1. ส่งเสริมจริยธรรมทั่วไป เช่น ความมีสัมมาคารวะ 
ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่งงาน และการ
นัดหมาย 
2. ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาการ 
เช่น การไม่ลักลอกงานของผู้อ่ืน )plagiarism) การ
อ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสม การรายงานผลการ
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการวิจัยอย่างตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคติ  ทั้งนี้ โดยการสอดแทรกในชั้นเรียนด้วย
การก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล 
และ/หรือโดยการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนให้ความรู้
เรื่องจริยธรรมทางวิชาการและการวิจัย 

4. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน เพ่ือยกระดับ
ภาษาอังกฤษ 

1. มอบหมายงานให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษของหน่วยงานหรือ
ชุมชนของตนเอง 
2. ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้จากรายวิชามาบูรณาการ 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดท าวิทยานิพนธ์ของ
นิสิต  
3. ส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้จากศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาศักยภาพทางภาษา
ให้ดีที่สุด เช่น การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางการ
เรียนภาษากับเทคโนโลยี เป็นต้น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
)1(  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสภาพแวดล้อมของการเรียน และการ

ท าวิจัย 
)2(  สามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณได้อย่างผู้รู้ ด้วย

ความยุติธรรม 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
)1(  การวิเคราะห์งานวิจัยหรือกรณีศึกษา โดยใช้ทั้งในรูปของงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
)2(  การมอบหมายให้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปก่อนการส่งงาน  และ

แสดงเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ 
)3(  การน าเสนอประเด็นขัดแย้งในเชิงทฤษฎี )ถ้ามี( พร้อมน าเสนอข้อสรุปจากประเด็นขัดแย้ง และ

อธิบายแนวคิดและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินประเด็นขัดแย้งนั้น 
)4(  การอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
)5( การสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นย้ าให้ยอมรับผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย 

เสนอผลหรือข้อค้นพบอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
)1(  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 
)2(  มีความสามารถในการอ่านและประเมินคุณภาพของงานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 
)3(  มีความรู้ในการออกแบบการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
)1(  การบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน 
)2(  การค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือการค้นคว้าด้วยตนเอง 
)3(  การอภิปรายกลุ่ม 
)4(  การมอบหมายงานจดบันทึกความรู้ 
)5(  การมอบหมายงานในชั้นเรียน 
)6(  การมอบหมายงานน าเสนอ ทั้งในรูปของงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆคือ 
)1(  การทดสอบย่อย 
)2(  การสอบกลางภาค 
)3(  การสอบปลายภาค 
)4(  การจัดท ารายงานการค้นคว้า 
)5(  การประเมินบันทึกความรู้ 
)6(  การประเมินงานน าเสนอ 
)7(  การประเมินรายงานการค้นคว้า 
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)8(  การประเมินงานทีไ่ด้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
 
2.3 ทักษะปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
)1(  สามารถใช้ความรู้ในการวิเคราะห์เนื้อหาสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 
)2(  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการบริบทหรือสภาพแวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่อประเด็น

หรือปัญหาปัจจุบันทางด้านภาษาอังกฤษได้ 
)3(  สามารถออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
)1(  การค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือการค้นคว้าด้วยตนเอง 
)2(  การอภิปรายกลุ่ม 
)3(  การมอบหมายงานน าเสนอ ทั้งในรูปของงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
)4(  การจัดท า concept paper โครงร่าง หรือรายงานการวิจัย 
2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆคือ 
)1(  การทดสอบย่อย 
)2(  การสอบกลางภาค 
)3(  การสอบปลายภาค 
)4(  การประเมินรายงานการค้นคว้า 
)5(  การประเมินงานน าเสนอ 
)6(  การประเมินรายงานการค้นคว้า 
)7(  การประเมินรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
)8(  การสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
)9(  การน าเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
)1(  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินการท างานของตนเองได้   
)2(  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถประเมินการท างานของผู้อ่ืนตามความเป็นจริง รวมถึง 

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการท างานแก่ผู้อ่ืนได้  โดยมีหลักการและเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับ
ได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

)1(  การมอบหมายงานกลุ่ม 
)2(  การอภิปรายกลุ่ม 
)3(  การมอบหมายงานน าเสนอ ทั้งในรูปของงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
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)4(  การมอบหมายให้ผู้เรียนได้จัดท ารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย โดยระบุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ การปฏิบัติงานจริง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  การแก้ไขท่ีได้
ด าเนินการไปแล้ว รวมถึงแนวทางข้อเสนอแนะแก่หลักสูตรและผู้อ่ืน 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆคือ 

)1(  การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
)2(  การประเมินพฤติกรรมตนเองในการท างาน  
)3(  การประเมินพฤติกรรมเพ่ือนร่วมงานในการท างาน 
)4(  การประเมินรายงานความก้าวหน้า 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
)1(  สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และ

เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
)2(  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการ

และชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

)3(  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค้นคว้า สื่อสารและการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
)1(  การบรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย การใช้

เทคโนโลยีเพ่ือน าเสนองาน 
)2(  การอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
)3(  การมอบหมายงานน าเสนอด้วยวาจาในชั้นเรียน ทั้งในรูปของงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
)4(  การค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือการค้นคว้าด้วยตนเอง  
)5( การอ่านและอภิปรายผลงานวิจัย การใช้และการตีความสถิติและข้อมูลเชิงตัวเลข 
2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆคือ 

)1(  การประเมินงานน าเสนอ 
)2(  การประเมินรายงานการค้นคว้า 
)3(  เอกสารผ่านการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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3.  แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 
                ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต              
205501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์              
205590  สัมมนา              
วิชาบังคับ              
205511 ภาษาศาสตร์ส าหรับการศึกษาภาษาอังกฤษ ในฐานะ

ภาษานานาชาติ 
             

205512 สัมพันธสารและวัจนปฏิบัติศาสตร์ส าหรับการศึกษา
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 

             

205513  การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง              
205521 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ              
205522 การวัดและประเมินผลส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษา

นานาชาติ 
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
วิชาเลือก              
205514 พหุภาษาอังกฤษของโลก              
205515 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษา

นานาชาติ 
             

205516  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษานานาชาติ 

             

205523 การเรียนรู้ภาษาด้วยเทคโนโลยี              
205524  การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ              
205525  การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ              
205526  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ              
205531 วรรณกรรมนานาชาติภาษาอังกฤษ                
205541  การแปลระดับบัณฑิตศึกษา              
รายวิชาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ              
205591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2              
205592  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2              
205594  การค้นคว้าอิสระ 1              

205595  การค้นคว้าอิสระ 2              
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
205596  การค้นคว้าอิสระ 3              
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสภาพแวดล้อมของการเรียน และการท า
วิจัย 

1.2 สามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณได้อย่างผู้รู้ ด้วยความ
ยุติธรรม 

 
2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

2.2 มีความสามารถในการอ่านและประเมินคุณภาพของงานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 
2.3 มีความรู้ในการออกแบบการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 

 
3. ทักษะปัญญา 

3.1 สามารถใช้ความรู้ในการวิเคราะห์เนื้อหาสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการบริบทหรือสภาพแวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นหรือ
ปัญหาปัจจุบันทางด้านภาษาอังกฤษได้ 

3.3 สามารถออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษได้ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินการท างานของตนเองได้   
4.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถประเมินการท างานของผู้อ่ืนตามความเป็นจริง รวมถึง ให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการท างานแก่ผู้อ่ืนได้  โดยมีหลักการและเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับได้ 
 
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการและ
ชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ  รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค้นคว้า สื่อสารและการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยแบ่งการ

ก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น และอักษร
ล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 

1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้  
อักษรล าดับขั้น  ความหมาย  ค่าล าดับขั้น  
 A  ดีเยี่ยม (excellent)   4.00  
 B+  ดีมาก (very good)   3.50  
 B  ดี (good)    3.00  
 C+  ดีพอใช้ (fairly good)   2.50  
 C  พอใช้ (fair)   2.00  
 D+  อ่อน (poor)   1.50  
 D  อ่อนมาก (very poor)   1.00 
 F  ตก (failed)   0.00  

 
1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้  

อักษรล าดับขั้น   ความหมาย  
 S   เป็นที่พอใจ (satisfactory)  
 U   ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory)  
 W   ถอนรายวิชา (withdrawn)  

 
1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้  

อักษรล าดับขั้น   ความหมาย  
 I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)  
 P   การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 

 
 รายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก  

รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต/ การ
สอบประมวลความรู้/ สัมมนา/ วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 )รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก จ( 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา  

  
 การทวนสอบส าหรับแผน ก แบบ ก2 ใช้วิธีการทวนสอบดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนการทวนสอบรายวิชา โดยจัดการทวนสอบทุกภาคการศึกษา โดยก าหนดให้ทวน
สอบรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ โดยให้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละภาค
การศึกษาในช่วงสิ้นสุดภาคการศึกษา และแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายวิชาที่จะท าการทวนสอบให้แก่คณะทราบ 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวันในการทวนสอบภายในปฏิทินที่ทางคณะ
ก าหนด 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการทวนสอบ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาเตรียม
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคอ.3 มคอ.5 เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือหรือต ารา ตัวอย่างงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตัวอย่างการตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค รายงานการ
ค้นคว้า หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ระบุใน มคอ.3 ของรายวิชา  ทั้งนี้ ในการทวนสอบนั้น คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ )1( ความถูกต้องและสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 และ มคอ.3 ในเรื่อง
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล )2( ความถูกต้องและเหมาะสมของ
เนื้อหาในรายวิชา )3( ความถูกต้องและเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน )4( ความถูกต้องและความเหมาะสม
ของการประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
)ถ้ามี( ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อบันทึกและระบุแนวทางการปรับปรุงไว้ใน มคอ. 5  และคณะกรรมการหลักสูตร
ต้องท าสรุปรายงานการทวนสอบให้แก่คณะทราบ ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด )แบบทส. 1 และ ทส. 2( 
 
 การทวนสอบส าหรับแผน ข ใช้วิธีการทวนสอบดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนการทวนสอบรายวิชา โดยจัดการทวนสอบทุกภาคการศึกษา โดยก าหนดให้ทวน
สอบรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ โดยให้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละภาค
การศึกษาในช่วงสิ้นสุดภาคการศึกษา และแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายวิชาที่จะท าการทวนสอบให้แก่คณะทราบ 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวันในการทวนสอบภายในปฏิทินที่ทางคณะ
ก าหนด 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการทวนสอบ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาเตรียม
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคอ.3 มคอ.5 เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือหรือต ารา ตัวอย่างงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตัวอย่างการตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค รายงานการ
ค้นคว้า หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ระบุใน มคอ.3 ของรายวิชา  ทั้งนี้ ในการทวนสอบนั้น คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ )1( ความถูกต้องและสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 และ มคอ.3 ในเรื่อง
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล )2( ความถูกต้องและเหมาะสมของ
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เนื้อหาในรายวิชา )3( ความถูกต้องและเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน )4( ความถูกต้องและความเหมาะสม
ของการประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
)ถ้ามี( ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อบันทึกและระบุแนวทางการปรับปรุงไว้ใน มคอ. 5  และคณะกรรมการหลักสูตร
ต้องท าสรุปรายงานการทวนสอบให้แก่คณะทราบ ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด )แบบทส. 1 และ ทส. 2( 
 
 2. ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ด้วยการสอบประมวลความรู้ 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 )รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก ฉ( และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 )รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก จ( 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะฯ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน  
(2) จัดอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการสอนและการบริหารหลักสูตร เพ่ือช่วยอาจารย์ใหม่ใน

การเตรียมมคอ.3 การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล รวมถึงการจัดท า มคอ.5  
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์  

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชา  
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ตามแนวทางประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ดังนี้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 1.1 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1.1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่างๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น / ภาคการศึกษาปลาย โดย
ให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี รายละเอียดดังนี้ 
 - จัดท าและส่ง มคอ. 3,4,5,6,7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
 - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ. 3,4,5,6,7 เสนอที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรอง
หลักสูตรและงานด้านวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 1.1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ในการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1.2.1 ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าการขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา )สกอ.( ทราบ 

1.2.2 ก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.2.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
1.2.2.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.3.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
1.2.3.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
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แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2.4 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.4.1 เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
1.2.4.2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2.5 ก ากับให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมี
คุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.5.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1.2.5.2 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
1.2.5.3 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2.6 ก ากับให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม )ถ้ามี( มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
1.2.6.2 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

1.2.6.3 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.2.7 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
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1.2.7.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2.7.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

1.2.7.3 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.2.8 ก ากับให้การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.8.1 ส ำหรับแผน ก แบบ ก2 ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้อง

ได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings) ดังกล่ำว 

1.2.8.2 ส าหรับแผน ข รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

1.2.9 ก ากับภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.9.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิต

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1.2.9.1.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน 
ต่อภาคการศึกษา 

1.2.9.1.2 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาค
การศึกษา 

1.2.9.1.3 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกิน
กว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิต
มากกว่า 15 คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

1.2.9.1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 
3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

1.2.9.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

1.2.9.1.6 ก ากับให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีงานวิจัยต่อเนื่อง กล่าวคือ มี
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 

1.2.9.1.7 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
กล่าวคือ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

2. บัณฑิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  
ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์โดยความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด าเนินการส ารวจความต้องการ
แรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูล
วิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องก ากับดูแลการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา กล่าวคือ ผลงานของนิสิตและผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต้องที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จะต้องมีการค้นคว้า 
คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ โดยจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
 
 
 
 
 



52 
 

3. นิสิต 
    3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           3.1.1 การรับนิสิต 
                    การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาควิชาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษาและหลักฐานประกอบการสมัคร เพ่ือให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

           3.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                          - บัณฑิตวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาค

เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา จัดให้ รวมทั้งการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

                          -  ภาควิชาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ใน
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต )ภาษาอังกฤษ( มีเป้าหมายให้นิสิตทุกคนได้รับการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และผลการท าวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
มีความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมส าหรับการท าวิทยานิพนธ์  นอกจากนี้ หลักสูตรยังมี
เป้าหมายว่า หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของศาสตร์  ทั้งนี้
กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
   ขั้นเตรียมการ  
   หลักสูตรจัดให้มีการจัดประชุมการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท า
วิจัยระหว่างคณาจารย์และนิสิตในรายวิชา 205590 สัมมนา   นอกจากนี้ ให้นิสิตน าเสนอร่างข้อเสนองานวิจัยเพื่อให้
คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงทฤษฎีและขอบเขตการวิจัย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติและ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  เพ่ือให้งานวิจัยมีความทันสมัยและเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีพุทธศักราช 2558 
   ขั้นด าเนินการ 
   หลักสูตรใช้ระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี้ คณะ
มนุษยศาสตร์ได้ก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต ดังรายละเอียดในเอกสารภาคผนวก ก 
   ขั้นประเมินผล  
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยตามที่ระบุในค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งนี้ งานวิจัยวิทยานิพนธ์จะต้องผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์โดย
กรรมการภายในจ านวน 3-5 คน และเมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยมี
คณะกรรมการสอบจ านวน 3-5 คน และ 1 ในจ านวนนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันที่มีคุณสมบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีพุทธศักราช 2558    
   นอกจากนี้ งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือรายงานการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ  ส่วนงานวิจัยการค้นคว้าอิสระ การ
ประเมินผลเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่นิสิตต้องน าเสนอผลการค้นคว้าอิสระต่อหน้าผู้ฟังที่เป็นนิสิตและ



53 
 

อาจารย์ในที่ประชุมที่จัดขึ้น และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
   ทั้งนี้ หลักสูตรด าเนินการก ากับติดตามการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตเพ่ือให้ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลาโดยใช้ระบบการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ของคณะ 
           3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
                    - ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เห็นสมควร ทั้งนี้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบ 3R และ 7C 
       3R ได้แก่  

 Reading (อ่านออก(,  
 Writing (เขียนได้(  
 Arithmetics (คิดเลขเป็น( 

       7C ได้แก่  
 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

ทักษะในการแก้ปัญหา( 
 Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม( 
 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน

ทัศน์( 
 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น

ทีม และภาวะผู้น า( 
 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ( 
 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร( 
 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้( สร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพ่ือ
พัฒนาวิชาการและวิจัย  

                    - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 
   - สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความรู้และความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ด้วยการส่งเสริมให้นิสิต
เข้าร่วมการประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 
    3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน )การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิต( 
            - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา เพ่ือก ากับดูแลอัตราการคงอยู่
และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต รวมถึงแสดงรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาของนิสิตอีกด้วย  
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของนิสิต ซึ่งประกอบด้วย ความ
พึงพอใจของนิสิตแรกเข้าต่อความช่วยเหลือที่ได้รับ ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร ความพึงพอใจ
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ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรต่อไป 
 
4. คณาจารย์ 
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
           4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     หลักสูตร มีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหารหลักสูตร 
   โดยมีระบบและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแจ้งภาควิชาเพ่ือน าเสนอคณะ 
   2. คณะฯ ด าเนินการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตามแบบ สพอ. 08  
   3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาแบบ สพอ. 08 ที่คณะเสนอ และเมื่อ
เห็นชอบ จึงส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเม่ือ
พิจารณาเห็นชอบ จึงจัดส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป 
            ในกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาจะด าเนินการปฐมนิเทศ
ให้แก่อาจารย์ใหม่ทราบ  ส่วนอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ 
 
 4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
 ระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้การวางแผน
อัตราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและที่จะเปิดในอนาคต นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังได้ส่งแผนความต้องการก าลังคนตามที่กองแผนงานของมหาวิทยาลัยร้องขอด้วย 
เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานต่างๆ ในการปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดให้การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของภาระงาน มีการก าหนดภาระงานที่เหมาะสมทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ งาน
อ่ืนๆ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายปีละ 2 ครั้ง  จากนั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป 
 
           4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนา
ความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการให้แก่คณาจารย์ เพ่ือใช้ในการร่วมประชุม สัมมนา อบรม หลังจากเข้าร่วมอาจารย์ ในส่วนของการท าวิจัย 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยจากเงินรายได้ที่จัดสรรมาจากแต่ละคณะเพ่ือให้อาจารย์ท าวิจัย โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ 
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นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆแก่อาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนอีกด้วย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารหลักสูตรใน 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา 

ระดับหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบหลักสูตร) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ ทีไ่ด้ผ่านการประชุม

กรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/59 วาระท่ี 4.5 กระบวนการปรับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียดตาม
เอกสารในภาคผนวก ข  ภายใต้กรอบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2  โดยจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการก ากับดูแลการใช้หลักสูตร การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผู้เรียน และการจัดเอกสาร มคอ. ตามปฏิทินแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
และประชุมจัดผู้สอน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ตามที่ระบุในเกณฑ์การ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และก าหนดผู้สอนตามสาขาวิชาที่จบและ
ประสบการณ์งานวิจัย 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งภาระการสอนให้แกอ่าจารย์ผู้สอนทราบ และก าหนดให้
ผู้สอนจัดท า มคอ. 3  และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความ
ทันสมัยของสาระรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยเน้นย้ าให้อาจารย์
ผู้สอนพิจารณา มคอ.5 จากภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาก่อนหน้าด้วย และ หาก
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะใดๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและพิจารณาปรับปรุง มคอ.3 
ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องมีการประชุมพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสาร มคอ.3 ให้แก่ภาควิชา และ
คณะฯ ได้ทันตามก าหนดเวลา 

2. ในระหว่างภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่องทางการสอบถามหรือ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธิ์และแจ้งให้แก่อาจารย์

ผู้สอนทราบ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้อง

กับการบริหารหลักสูตร 
3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

- อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา )มคอ. 5) พร้อมเสนอแผนการ
พัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาต่อไป 
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- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของภาค
การศึกษา และจัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแจ้งให้แก่อาจารย์
ผู้สอน ภาควิชา และคณะทราบ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา 
)มคอ.7( เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา และใช้ข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผล  และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง เสนอต่อคณบดี  

4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าปีการศึกษา )มคอ.

7( เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา และใช้ข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผล  และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุง เสนอต่อคณบดี  

- จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมรับฟัง 
- จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และท ารายงานสรุปส่งให้แก่

คณะรับทราบต่อไป 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
หน่วยงาน )กลไก( สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่างๆ ได้แก่ 

- ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บริการข้อมูลในทุกสาขาวิชาในรูปแบบหนังสือ  นิตยสาร  วารสาร  
สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อออนไลน์  ฐานข้อมูล  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ  โดย
มีหนังสือภาษาไทยทั้งหมด 56,393 รายการ )155,691 เล่ม( และหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด 17,942 รายการ 
)43,788 เล่ม(  ในจ านวนดังกล่าวเป็นหนังสือในหมวดภาษาและวรรณคดี  ภาษาไทยจ านวน 7,436 รายการ 
)22,015 เล่ม(  และภาษาอังกฤษ จ านวน  2,582 รายการ )6,586 เล่ม( 

- สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ให้บริการต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาช่วยตรวจงาน
เขียนภาษาอังกฤษ และการจัดสอบภาษาอังกฤษ 

- กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
การใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- อาคารเรียนรวม QS และ อาคารปราบไตรจักร  ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก พร้อมอุปกรณ์
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
  
 ระดับคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือสิ่งพิมพ์  โดยมีกลไกในการด าเนินงานคือ หน่วยงานและภาควิชา
ต่างๆ ของคณะโดยสามารถจะอธิบายระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และกระบวนการปรับปรุง
ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
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  1. สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ทุกปีการศึกษา คณะฯ มีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตต่อสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน หนังสือ 
วารสารทางวิชาการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยการส ารวจนี้ ผลของ
การส ารวจ จะถูกน าเข้าการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีการหาแนวทางการปรับปรุงให้ ดีขึ้น ต่อไป    
 
 2. วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
 คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุใช้สอยสิ้นเปลืองโดยมีหน่วยพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อและ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ เรียนการสอน และ การปฏิบัติงานให้ตามความต้องการของอาจารย์    
  
 3. หนังสือและสิ่งพิมพ์  
 คณะฯจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์ส าหรับแต่ละหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี   
 
 ระดับหลักสูตร 

เมื่อหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแล้ว หลักสูตรจะเปิดโอกาสให้อาจารย์และ
นิสิตได้น าเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการในงบประมาณท่ีได้รับ  โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะมีการประเมินความ
เหมาะสมในการจัดซื้อต่อไป  นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสามารถเสนอชื่อหนังสือที่สนใจ ในงาน NU Book Fair 
และเสนอชื่อได้ตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการซื้อต่อไป ทั้งนี้
เมื่อมีวารสารหรือหนังสือใหม่ๆ ห้องอ่านหนังสือประจ าคณะฯ จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
รับทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ในภาควิชาต่อไป 
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7.  การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ที่ใช้กับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับบัณฑิตศึกษา 
7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
2561 2562 2563 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

/ / / 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)  

/ / / 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี ).3ตามแบบ มคอ .4และ มคอ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ).5ตามแบบ มคอ .6และ มคอ 30ภายใน  
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / 

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

/ / / 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ .3 .4และ มคอ ( ถ้ามี  )อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

/ / / 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว 

 / / 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

/ / / 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 
 
 
 

/ / / 
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ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
2561 2562 2563 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี )ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/ หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

/ / / 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า   3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- / / 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - / 

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ

(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่
ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตาม
หลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes ) 
 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูกควบคุม
ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 
 

ที ่ รายการตัวบ่งชี้ 
ปีท่ีใช้หลักสูตร 

ปีท่ี 
2561 

ปีท่ี 
2562 

ปีท่ี 
2563 

1 ร้อยละของนิสิตที่มีผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 10 10 

2 นิสิตได้รับการสนับสนุนทุนเรียนดี หรือ ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
หรือ รางวัลทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอกคณะ 

- 1 1 
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7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน     

ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน /ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
35 40 45 

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

- 20 20 

3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

40 50 50 

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์ - 30 30 
5 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา - 1 1 
6 จ านวน start-up/ entrepreneurship  - - - 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

- 1 1 

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

- 1 1 
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หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  
1.1.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ  
1.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม  
1.1.4 การประเมินผลด้วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกภาคการศึกษา 

 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 

1.2.1 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้สื่อ ในทุกรายวิชา  

 1.2.2 การประเมินผลด้วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกภาคการศึกษา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 

2.1 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย  
2.2 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาภายนอก  
2.4 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5 และ 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชาและน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะ
กระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 


