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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in English 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
  : ชื่อย่อ    ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Arts (English) 
  : ชื่อย่อ    M.A. (English) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  

- ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

  เป็นหลักสูตรระดับ 4  ปริญญาโท  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 5.2  ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................ 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 
  นิสิตไทย  
  นิสิตต่างชาติ 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
  ชื่อสถาบัน  ………………………………….ประเทศ ……………… 
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 รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ ………………………… 
  ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 6.2  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
 6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  14  เดือน มกราคม   
ปี พ.ศ. 2556 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  12  เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 180 (2/2556) เมื่อวันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 
2556 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 
 นักวิชาการ 
 นักวิจัยด้านภาษาอังกฤษ/ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 นักแปล/ล่าม 
 ครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ 
 เจ้าหน้าทีพ่นักงานภาครัฐและเอกชนโดยทั่วไป 
 เจ้าหน้าที่พนักงานภาครัฐและเอกชนขององค์กรระหว่างประเทศทีใ่ช้ภาษาอังกฤษ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 

สาขาวชิา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายเกรียงศักดิ์  
สยะนานนท ์
xxxxxxxxxxxxx 

รองศาสตราจารย ์ Ed.D. 
M.A. 
กศ.บ. 

Applied Linguistics  
English 
ภาษาอังกฤษ 

Rutgers 
Eastern New Mexico  
มศว (ประสานมิตร) 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
ไทย 

2526 
2520 
2518 

2 นางสาวดุษฎ ี 
รุ่งรัตนกุล 
xxxxxxxxxxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
กศ.ม. 
ศศ.บ 

Curriculum &Instruction 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

Mississippi State U. 
มศว.พล. 
ม.เชียงใหม่ 

สหรัฐอเมริกา 
ไทย 
ไทย 

2542 
2528 
2525 

3 นางนรัสถ์  
กานต์ประชา 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
อ.บ. 

English 
English 
ภาษาอังกฤษ 

Indiana U. of Penn. 
Indiana State U. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
ไทย 

2546 
2542 
2538 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ใช้พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2558  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จ าเป็นที่ประชาชนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลหลัก 
ของโลกเพ่ือเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของพลเมืองเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  นอกจากนี้จากยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนของประเทศต่างๆเป็นไป
ได้ง่ายและกว้างขวางขึ้น โดยภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษานานาชาติที่ใช้ในการท าธุรกิจอย่างกว้างขวาง 
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านการถ่ายทอดภาษาอังกฤษเพ่ือ
ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชนในชาติให้กว้างขวางขึ้นด้วย 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซ่ึง
ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างพลเมืองของโลกเป็นไปได้กว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น และมิอาจที่ประเทศใดจะ
เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศได้โดยตัดขาดจากโลกภายนอก  ดังนั้นเพ่ือให้การ



 4 

แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและวัฒนธรรมอันจะน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันจึงจ าเป็นต้องมีภาษาท่ีใช้ใน
การสื่อสารระหว่างพลเมืองของโลก (Lingua franca) เพ่ือให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในปัจจุบัน
และในอนาคตภาษาอังกฤษจะยังคงเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  ดังนั้นจึงจ าเป็น 
ที่ประชาชนไทยในฐานะที่จะร่วมเป็นพลเมืองของโลกจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอและทัดเทียมกับ
พลเมืองของประเทศต่างๆ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบของสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความเจริญทางเทคโนโลยีรวมทั้งการ
พัฒนาประเทศที่ต้องอาศัยฐานข้อมูลทางวิชาการ และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ท าให้
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษขึ้น  หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่คุณภาพ โดยมุ่งผลให้มหาบัณฑิตมีความสามารถสูงในด้านภาษาอังกฤษ 
การประยุกต์และบูรณาการความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  โดยที่มหาบัณฑิตดังกล่าวจะต้อง
มีอัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ภายใต้จรรยาบรรณของนักวิชาการ 
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มีแนวคิดในการพัฒนาจากกรอบนโยบายและ
แผนการด าเนินงานในช่วงปีพ.ศ .2552 – 2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเป็นหลักสูตรที่อิงกับยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีระบบและ
กระบวนการการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการระดับแนวหน้าของประเทศ 
(Demand – based Competence) มีอัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และ เก่งพิชิตปัญหา 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 - ไม่มี 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติและเป็นภาษาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นด้านเศรษฐกิจการศึกษาสังคมหรือการเมืองดังนั้นจึงมีความความจ าเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางภาษา
อย่างดีและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
ต่างๆ เช่นการเรียนการสอน และ/หรือ การวิจัย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 
  (1) มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
สามารถแก้ปัญหาทั้งทางวิชาการและปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดีและสามารถน าความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  (3) มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นทางวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาการและ
วิชาชีพ  สามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยหรือค้นคว้าทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษและด้านที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษา   
 
  (4) มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
 

 (5) มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยที่เพียงพอต่อการอ่านและประยุกต์ใช้งานวิจัยและ
สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยการวิจัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องทางวิชาการได้  และสามารถสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยการเผยแพร่ใน
รูปแบบของสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการและบุคคลอื่นๆ ในระดับชุมชน และ ระดับที่กว้างขวางขึ้น 
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2.   แผนพัฒนา/ปรับปรงุ 
 แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คาดว่าจะสมบูรณ์ 
ในปี พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
ปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตรและสิ่ง
ประกอบการเรียนการสอน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 
 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
ปัจจุบันที่มีต่อต่อหลักสูตรและสิ่ง
ประกอบการเรียนการสอน 

ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเก่าที่มี
ต่อหลักสูตรและสิ่งประกอบการ
เรียนการสอน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
เก่าท่ีมีต่อต่อหลักสูตรและสิ่ง
ประกอบการเรียนการสอน 

ศึกษาภาวะการมีงานท าของ
มหาบัณฑิต (กรณีนิสิตยังไม่มีงาน
ท าขณะเรียน) 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 

 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้งานท า
และการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1 ปี (กรณีนิสิตยังไม่มีงาน
ท าขณะเรียน) 

 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
(กรณีนิสิตยังไม่มีงานท าขณะเรียน) 

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ทบทวนและ/หรือปรับปรุง 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตมี 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5ปี เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐาน TQF โดยจัดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem/ 
Topic Based Learning แทน 
Content Based Learning ทั้งนี้
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และ เทคโนโลยี 

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

 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้งานท า
และการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1 ปี (กรณีนิสิตยังไม่มีงาน
ท าขณะเรียน) 

 ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
(กรณีนิสิตยังไม่มีงานท าขณะเรียน) 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
ปัจจุบันและศิษย์เก่าต่อหลักสูตร
และสิ่งประกอบการเรียนการสอน 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตมี 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

 
 

 



 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบทวิภาค 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีภาคฤดูร้อน (ส าหรับครูประจ าการ) 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  

2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
 วัน - เวลาราชการปกติ 

ภาคการศึกษาต้น  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย  ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 วันเสาร์ - อาทิตย์ 
ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เมษายน 
ภาคการศึกษาท่ี 3  ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 

   นอกวัน - เวลาราชการ/อ่ืนๆ 
       ภาคการศึกษาฤดูร้อนส าหรับครูประจ าการ  ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม  
       เป็นเวลา 8  สัปดาห์ มีจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์เป็นทวีคูณของภาคการศึกษาปกติ 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 
   หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่ 
 เกี่ยวข้อง 

2.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
3.  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 
4.  ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ซึ่งจะมีการประกาศเป็นคราวๆ ไป 
   
    หลักสูตรแผน ข 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชา 
            ที่เก่ียวข้อง 

2.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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3.  มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 
4.  ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ซึ่งจะมีการประกาศเป็นคราวๆ ไป 
 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
 อ่ืนๆ ..................................... 

   - ทักษะในการวิเคราะห์ และการเขียนผลงานทางวิชาการยังไม่เพียงพอ 
   - นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจมีความรู้ทางไวยากรณ์และ 
   ค าศัพท์ไม่เพียงพอท าให้อ่านหนังสือไม่เข้าใจไม่สามารถจับใจความส าคัญในเอกสารที่ได้รับ 
   มอบหมายให้อ่านได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านทักษะการศึกษาทั่วไปด้วย 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่นะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน 
        มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 
 อ่ืนๆ  

  - นิสิตด าเนินการศึกษาด้วยตัวเองและเข้าฝึกฝนอบรมกับ NULC 
 

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 58 58 58 58 58 

แผน ก แบบ ก2 
แผน ข (วันเสาร์ – อาทิตย)์ 

10 
24 

10 
24 

10 
24 

10 
24 

10 
24 

แผน ข (นอกวัน - เวลาราชการ) 24 24 24 24 24 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 34 34 58 58 

 

  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 
 

ชั้นปี 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าในปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
ส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

  กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข (วันเสาร์-อาทิตย์) 
 

ชั้นปี 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าในปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 24 24 24 24 24 
ชั้นปีที่ 2 - 24 24 24 24 

รวม 24 48 48 48 48 
ส าเร็จการศึกษา - 24 24 24 24 

 
  กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข  )ภาคฤดูร้อนส าหรับครูประจ าการ(  
 

ชั้นปี 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าในปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 24 24 24 24 24 
ชั้นปีที่ 2 - 24 24 24 24 
ชั้นปีที่ 3 - - 24 24 24 
ชั้นปีที่ 4 - - - 24 24 

รวม 24 48 72 96 96 
ส าเร็จการศึกษา - - - 24 24 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร 

2.6.1   ประมาณงบประมาณรายรับแต่ละปี 2556 – 2560 80,000 บาทตลอดหลักสูตร/คน 
 2.6.2  ประมาณงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 2556 – 2560 

     ก. งบด าเนินการ       125,000     บาท 
     ข. งบลงทุน    1,707,000 บาท 
       รวม (ก)+ (ข)  1,832,000 บาท 

2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต    458,000  บาท 
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2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 
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 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1 
 
 
2 
3 
4 

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 
1.1  วิชาบังคับ 
1.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
การค้นคว้าอิสระ 
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

12 
- 
- 

12 
- 
- 

30-33 
- 
- 
- 
6 
- 

24 
15 
9 
12 
- 
7 

30 
15 
15 
- 
6 
7 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 
 
3.1.2.1  โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
 

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
      ก. งานรายวิชา    ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
  ข. วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
      ค. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
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         3.1.2.2  โครงสร้างหลักสูตรแผน ข 
 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
     ก.  งานรายวิชา    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1 วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
       ข.  การค้นคว้าอิสระ   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
       ค.  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 
 3.1.3  รายวิชา 
 
   ก.  กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 

  (1)  งานรายวิชา    จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

   1.1  วิชาบังคับ  จ านวน       15 หน่วยกิต 
   ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

  205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
    Graduate Analytical and Critical Reading 
  205524  การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

  Graduate Conversation and Discussion 
  205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน   3(2-2-5) 
       Study of British and American Literature 

 205583    ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
  Linguistics for EFL 

 205588    การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง     3(2-2-5) 
 Second Language Acquisition   

 
   1.2  วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

 205522    การเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
  EFL Writing 

 205525   การอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 
 EFL Reading   

 205526   การแปลระดับบัณฑิตศึกษา    3(2-2-5) 
  Graduate Translation  
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  205542  การวิจารณ์วรรณกรรม     3(2-2-5) 
   Criticism of Literary Works 

  205543  วรรณคดีอังกฤษส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
    เป็นภาษาต่างประเทศ 

      English Literature for EFL Learners 

 205581   ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ   3(2-2-5) 
 English for Specific Purposes 

 205585  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา     3(2-2-5) 
 Psycholinguistics  

 205586  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม     3(2-2-5) 
 Sociolinguistics  

 
   (2)  วิทยานิพนธ์   จ านวน  12 หน่วยกิต 
 
 205591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2   4 หน่วยกิต
   Thesis 1, Type A2 
 205592  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2   4 หน่วยกิต
   Thesis 2, Type A2 
 205593  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2   4 หน่วยกิต
   Thesis 3, Type A2 
 
  (3)  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  7 หน่วยกิต 
 
 205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5) 

   Research Methodology in Social Sciences  
 205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 

 Academic Writing for Graduate Studies 
 205590  สัมมนา       1(0-2-1) 

 Seminar  
 
 ข.  กรณีจัดการศึกษา แผน ข 

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

  205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
    Graduate Analytical and Critical Reading 
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  205524  การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  Graduate Conversation and Discussion 

  205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน   3(2-2-5) 
     Study of British and American Literature 

 205583    ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
  Linguistics for EFL 

 205588   การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง     3(2-2-5) 
 Second Language Acquisition   
 

   1.2  วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

 205522  การเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
  EFL Writing 

 205525   การอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   3(2-2-5) 
 EFL Reading  

 205526  การแปลระดับบัณฑิตศึกษา    3(2-2-5) 
  Graduate Translation  

  205542  การวิจารณ์วรรณกรรม     3(2-2-5) 
   Criticism of Literary Works 

  205543  วรรณคดีอังกฤษส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
    เป็นภาษาต่างประเทศ 

     English Literature for EFL Learners 

 205581  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ   3(2-2-5) 
 English for Specific Purposes 

 205585  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา     3(2-2-5) 
 Psycholinguistics   

 205586  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม     3(2-2-5) 
 Sociolinguistics  

 
   (2)  การค้นคว้าอิสระ  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 205594   การค้นคว้าอิสระ 1    2 หน่วยกิต 

 Independent Study 1 
 205595  การค้นคว้าอิสระ 2    2  หน่วยกิต 

 Independent Study 2 
 205596  การค้นคว้าอิสระ 3    2  หน่วยกิต 

 Independent Study 3  
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  (3)  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  7 หน่วยกิต 
 

   205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5) 
   Research Methodology in Social Sciences  
 205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 

 Academic Writing for Graduate Studies 
 205590  สัมมนา       1(0-2-1) 

 Seminar  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

 3.1.4.1  แผน ก แบบ ก2    
 

ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(2-2-5)  

   Research Methodology in Social Sciences (non-credit) 
 205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
   Graduate Analytical and Critical Reading 
 205524  การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

 Graduate Conversation and Discussion 
 205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน   3(2-2-5) 
    Study of British and American Literature 
 

      รวม    9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5) 
Academic Writing for Graduate Studies (non-credit) 

205583    ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Linguistics for EFL 

 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 205591  วิทยานิพนธ์ 1แผน ก แบบ ก2    4 หน่วยกิต 
   Thesis 1, Type A2 
      
      รวม    10 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
 205588  การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง     3(2-2-5) 

Second Language Acquisition 
205590  สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1) 

Seminar (non-credit) 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 205592   วิทยานิพนธ์ 2แผน ก แบบ ก2    4 หน่วยกิต 
   Thesis 2, Type A2 
 
      รวม    10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 

205593  วิทยานิพนธ์ 3แผน ก แบบ ก2    4 หน่วยกิต 
   Thesis 3, Type A2 
 
      รวม    7 หน่วยกิต 
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  3.1.4.2  แผน ข (วันเสาร์-อาทิตย์) 
 

ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(2-2-5)  

   Research Methodology in Social Sciences (non-credit) 
 205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

  Graduate Analytical and Critical Reading 
205524  การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  Graduate Conversation and Discussion 
 

รวม    6 หน่วยกิต 
 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5) 
Academic Writing for Graduate Studies (non-credit) 

205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน   3(2-2-5) 
  Study of British and American Literature 

 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 
      รวม    6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 3 

 
205583   ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

   Linguistics for EFL 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 
      รวม    6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 205588  การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง     3(2-2-5) 

Second Language Acquisition 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 205594  การค้นคว้าอิสระ 1     2 หน่วยกิต 
   Independent Study 1 
 
      รวม    8 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
205590  สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1) 

Seminar (non-credit) 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 205595  การค้นคว้าอิสระ 2     2 หน่วยกิต 
   Independent Study 2 
 
      รวม    5 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 3 

 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 205596  การค้นคว้าอิสระ 3     2 หน่วยกิต 
   Independent Study 3 
 
      รวม    5  หน่วยกิต 
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3.1.4.3  แผน ข (ภาคฤดูร้อนส าหรับครูประจ าการ) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
(Summer 1) 

 
205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(2-2-5)  

   Research Methodology in Social Sciences (non-credit) 
 205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5) 

Academic Writing for Graduate Studies (non-credit) 
205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑืตศึกษา  3(2-2-5) 
  Graduate Analytical and Critical Reading 
205524  การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  Graduate Conversation and Discussion 
 

รวม    6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
(Summer 2) 

 
205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน   3(2-2-5) 
  Study of British and American Literature 

 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 

205590  สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)     1(0-2-1) 
   Seminar (non-credit) 
 205594  การค้นคว้าอิสระ 1     2 หน่วยกิต 
   Independent Study 1 
 
      รวม    8 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาที่ 3 
(Summer 3) 

 
205583   ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

   Linguistics for EFL 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 205595  การค้นคว้าอิสระ 2     2  หน่วยกิต 
   Independent Study 2 
 
      รวม    11 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 4 
(Summer 4) 

 
 205588  การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง     3(2-2-5) 
   Second Language Acquisition 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 2055xx  วิชาเลือก      3(2-2-5) 
   Elective Course 
 205596  การค้นคว้าอิสระ 3     2 หน่วยกิต 
   Independent Study 3 
 
      รวม    11 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
205501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5) 

  Research Methodology in Social Sciences 
  ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด 

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ
ทางด้านสังคมศาสตร์ 

  Research definitions, characteristics and goals; types and research processes;  
research problem determination; variables and hypotheses; data collection; data analyses; 
proposal and research report writing; research evaluation; research application; ethics of 
researchers; and research techniques in social sciences 
 
205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 
           Graduate Analytical and Critical Reading 
  ฝึกอ่านบทความประเภทต่างๆ โดยเน้นการอ่านเพ่ือวิเคราะห์การใช้ภาษาและแนวคิดของ
ผู้เขียนรวมทั้งวิจารณ์บทความนั้นๆ อย่างมีหลักการ 
  Practice in reading a variety of texts, with special emphasis on examination 
and critical evaluation of the author’s diction, style, intention, and idea 
 
205522 การเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    3(2-2-5) 
  EFL Writing 
  ศึกษาลักษณะของกระบวนการเขียนและผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาท่ีสอง  และส ารวจมุมมอง
ต่าง ๆ ของทฤษฎี งานวิจัย และการปฏิบัติในการเขียนเรียงความส าหรับผู้เขียนที่เขียนเป็นภาษาท่ีสอง   
  Study of characteristics of the writing process and of second language (L2) 
writers, and explorations of various perspectives on theory, research, and practice in 
composition for L2 writers  
 
205523 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-5) 
  Academic Writing for Graduate Studies 
  ศึกษาลักษณะของงานเขียนเชิงวิชาการและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เชิง
วิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

Study of the characteristics of academic writing and practice of writing for  
academic purposes especially for graduate studies 
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205524 การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา    3(2-2-5) 
          Graduate Conversation and Discussion 

  การฝึกพูดสนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน เน้นความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการพูด 
  Practice speaking, conversing, and discussing about everyday activities and 
current issues with emphasis on both fluency and accuracy 
 
205525 การอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    3(2-2-5) 
           EFL Reading  
  ศึกษากระบวนการอ่านจากมุมมองทางจิตวิทยาและทางสังคมศึกษางานวิจัยและทฤษฎีใน
ปัจจุบันในการอ่านเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศวิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้อ่านและปัจจัยด้านตัวภาษาซึ่งมี
บทบาทในการอ่านเป็นภาษาที่สอง 

Study of the reading process from the psychological and social perspectives; 
examination of recent research and theory in second or foreign language reading; analysis of 
reader and text factors which play a role in second language reading 
 
205526  การแปลระดับบัณฑิตศึกษา      3(2-2-5) 
           Graduate Translation 
  ฝึกแปลบทความค าปราศรัยเอกสารสารคดีเอกสารทางวิชาการจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเน้นความถูกต้องและความเหมาะสมในด้านส านวนภาษาและ
ลีลาการแปลงานที่ท าจะรวมถึงโครงการแปลตามความสนใจของผู้เรียน 
  Practice translating articles, speeches, documentary, and academic/ 
professional materials from Thai into English and vice versa with the emphasis of accuracy 
and appropriateness of style and diction; translation projects on topics chosen by each 
individual student 
 
205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน     3(2-2-5) 
    Study of British and American Literature 

  การศึกษาวรรณกรรมเด่นของอังกฤษและอเมริกัน ให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งและสามารถ
วิจารณ์ได้ 
  Study of major works in British and American literature with emphasis on 
appreciation and critical interpretation of those works 

 
205542  การวิจารณ์วรรณกรรม       3(2-2-5) 

 Criticism of Literary Works 

  ศึกษาหลักและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม 

  Study of the principles and theories of literary criticism 
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205543 วรรณคดีอังกฤษส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
  English Literature for EFL Learners 
  ศึกษาแนวทางและงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้วรรณคดีเพ่ือช่วยการเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในระดับการศึกษาต่างๆ 
  Examination of current approaches and research related to utilizing literature 
to enhance learning English as a foreign language at different levels of education  
  
205581 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ     3(2-2-5) 
  English for Specific Purposes 
  วิเคราะห์ลักษณะของภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะรวมทั้งส ารวจหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นการประเมินความจ าเป็นของผู้เรียนรูปแบบและแนวทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
  Analysis of the features of English for specific purposes and survey of topics 
related to ESP including assessment of learner needs, models and approaches to the study 
of ESP 

 
205583  ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 

          Linguistics for EFL 
  ทบทวนองค์ประกอบของภาษาอังกฤษได้แก่ระบบเสียงระบบค าระบบประโยคและระบบ
ความหมายโดยเน้นหน้าที่ของภาษาในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารส ารวจทฤษฎีภาษาศาสตร์และความ
เกี่ยวพันระหว่างทฤษฎีเหล่านี้กับการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
  Review of elements of the English language including phonology, morphology, 
syntax, and semantics with emphasis on the function of language as a means of 
communication; survey of linguistic theories and connection between these theories and the 
study of EFL 
 
205585 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา       3(2-2-5) 

 Psycholinguistics 
  ส ารวจประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาได้แก่ธรรมชาติของภาษาพ้ืนฐานเชิง
ชีววิทยาของภาษาภาษาและสมองการเข้าใจภาษาการประมวลผลข้อความการรับรู้และการเข้าใจค าพูดและ
การพัฒนาภาษาโดยเน้นความเก่ียวพันของงานวิจัยในปัจจุบันกับการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
  Survey of issues in psycholinguistics covering such issues as the nature of 
language, biological bases of language, language and the brain, 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 a foreign language 
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205586 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม       3(2-2-5) 
  Sociolinguistics 
  ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของภาษาศาสตร์เชิงสังคม  ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางภาษา 
สังคม และวัฒนธรรม ในการสื่อสารของมนุษย์  ศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดเหล่านั้นกับประเด็นใน
การศึกษาภาษา และนโยบายและการวางแผนทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

 Study of the fundamental concepts of sociolinguistics, the study of the 
interplay of linguistic, social, and cultural factors in human communication; relation of those 
concepts to the concerns of the study of language and language policy and planning, 
particularly English as a foreign language 
 
205588   การเรียนรู้ภาษาที่สอง       3(2-2-5) 
           Second Language Acquisition   

ศึกษาภาพรวมของทฤษฎีและวิจัยการเรียนรู้ภาษาท่ีสองแบบธรรมชาติและแบบที่มีการ 
สอนศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สองได้แก่ปัจจัยด้านภาษาศาสตร์ด้านจิตวิทยาและด้าน
สังคมรวมทั้งความแต่งต่างส่วนบุคคลของผู้เรียนภาษา 
  Overview of theory and research in naturalistic and instructed second 
language acquisition; examination of factors influencing SLA such as linguistic, psychological, 
and social factors as well as language learners’ individual differences 
 
205590 สัมมนา         1(0-2-1) 

Seminar  
ส ารวจและอภิปรายประเด็นปัจจุบันด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากบทความและหนังสือ

ใหม่ๆ ประเด็นครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายตามความสนใจของผู้ร่วมสัมมนา 
Review and discuss recently published articles and books on the English 

language studies based on the seminar participants’ interest  
 
205591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2      4 หน่วยกิต 
           Thesis 1, Type A2 

เสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อโดยระบุหัวข้อปัญหาและที่มาของการวิจัยวัตถุประสงค์ทบทวน
วรรณกรรมและระบุขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

 Propose research proposal drafts including the research topic, description of 
the problems and purposes of the study, a literature review, and research procedures in 
brief 
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205592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2      4 หน่วยกิต 
           Thesis 2, Type A2 

เสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ 
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน 

 Complete research proposal, designate a prospective thesis advisor to the 
Graduate School, and take a thesis defense 
 
205593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2      4 หน่วยกิต 
   Thesis 3, Type A2 

ด าเนินการวิจัย เสนอร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน ด าเนินการแก้ไข (ถ้ามี) และ
เสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย 

  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 
 
205594  การค้นคว้าอิสระ 1       2 หน่วยกิต 
  Independent Study 1  

เสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ โดยระบุหัวข้อปัญหาและวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ
ทบทวนวรรณกรรมและระบุขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป พร้อมน าเสนอภาควิชา เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  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 
 
205595  การค้นคว้าอิสระ 2       2 หน่วยกิต 
  Independent Study 2  

ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการค้นคว้าอิสระ พร้อมจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 Collect and analyze the data and then report the progress of his/her 
independent study to the advisor 

 
205596  การค้นคว้าอิสระ 3       2 หน่วยกิต 
  Independent Study 3  

เสนอผลการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ โดยผ่านการน าเสนอในที่ประชุมที่ภาควิชาจัดขึ้น และ
ด าเนินการแก้ไข (ถ้ามี)พร้อมน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และภาควิชา เพ่ือประเมินผลงาน 

 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 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 

รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว  แยกเป็น 2 ชุด  ชดุละ 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 2 หมายถึง  ทักษะภาษาท่ัวไป 
     เลข 4  หมายถึง  วรรณคดี/วรรณกรรม 
    เลข 8 หมายถึง  ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
    เลข 9 หมายถึง  สัมมนา/การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 
 
        เลขหลักร้อย : แสดง ระดับการศึกษาในที่นี้หมายถึงบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 

สาขาวชิา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 * นายเกรียงศักดิ์  
สยะนานนท ์
 

รองศาสตราจารย ์ Ed.D. 
M.A. 
กศ.บ. 

Applied Linguistics  
English 
ภาษาอังกฤษ 

Rutgers 
Eastern New Mexico  
มศว (ประสานมิตร) 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
ไทย 

2526 
2520 
2518 

2 * นางสาวดุษฎ ี 
รุ่งรัตนกุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
กศ.ม. 
ศศ.บ 

Curriculum &Instruction 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

Mississippi State U. 
มศว.พล. 
ม.เชียงใหม่ 

สหรัฐอเมริกา 
ไทย 
ไทย 

2542 
2528 
2525 

3 * นางนรัสถ์  
กานต์ประชา 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
อ.บ. 

English 
English 
ภาษาอังกฤษ 

Indiana U. of Penn. 
Indiana State U. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
ไทย 

2546 
2542 
2538 

 
4 

นายยุทธศักดิ์   
ชื่นใจชน 

อาจารย ์ Ph.D 
ศศ.ม 
ศศ.บ 

Applied Linguistics 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

The U. of Reading 
ม.นเรศวร 
ม.มหาสารคาม 

อังกฤษ 
ไทย 
ไทย 

2555 
2546 
2540 

5 นางสาวปวีณา  
จันทร์นวล 

อาจารย ์ ศศ.ด. 
M.A. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
TESOL 
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
California State U. 
ม.รามค าแหง 

ไทย 
สหรัฐอเมริกา 
ไทย 

2555 
2547 
2542 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายเกรียงศักดิ์  สยะนานนท ์  รองศาสตราจารย ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
M.A. (English)  
Ed.D. (Applied Linguistics)  

2518 
2520 
2526 

2 นายครรชิต  ทะกอง รองศาสตราจารย ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
D.A. (English)  

2518 
2521 
2534 

3 นายวัฒนา  พัดเกต ุ รองศาสตราจารย ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 2)  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
Ph.D. (English) 

2530 
2531 
2534 
2543 

4 นางพยุง  ซีดาร์ รองศาสตราจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาวรรณคดีอังกฤษ)เกียรตินิยมอันดับ 1 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
M.A. (English)  
Ph.D. (Applied Linguistics) 

2528 
2533 
2540 
2546 

5 นางจันทิมา  ซิมป์สัน ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)   

2539 
2542 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

PhD. (Education)  2553 
6 นางสาวดุษฎี  รุ่งรตันกุล ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  
Ph.D. (Curriculum & Instruction) 

2525 
2528 
2542 

7 นางอุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอนัดับ 1 เหรียญทอง 
M.A. (Literature)  
Ph.D. (Literature & Film)   

2540 
2541 
2545 

8 นางอารีรักษ์  มีแจ้ง ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอนัดับ 2  
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  
ค.ด. (หลักสูตรการสอน)   

2528 
2535 
2548 

9 นางสาวท ารงลักษณ ์
เอื้อนครินทร ์

อาจารย ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)เกียรตินิยมอันดับ 1  
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  
Ed.D. (Curriculum & Instruction) 

2521 
2524 
2531 

10 นางสาวศศิธร  จันทโรทยั อาจารย ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับ 2  
M.A. (Literature & Criticism) 
Ph.D. (English)  

2537 
2542 
2546 

11 นางนรัสถ ์ กานต์ประชา อาจารย ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
M.A. (English)  
Ph.D. (English) 

2538 
2542 
2546 

12 นางสาวสุดากาญจน์   
ปัทมดิลก 

อาจารย ์ อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  
M.A. (Teaching English Literature)  
Ph.D. (Teaching English Literature)  

2538 
2542 
2545 

13 นางสาวเสาวภาคย์
กัลยาณมิตร 

อาจารย ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอนัดับ 2 
อม. (ภาษาอังกฤษ)  
Ph.D (Theoretical Linguistics) 

2533 
2536 
2547 

14 นางสาวฐิติรตัน์  สุวรรณสม อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับ2  
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
Ph.D. (Second Language Teaching)     

2539 
2545 
2553 

15 นางสาวพรวีร์  ทันนิเทศ อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
Ph.D. (Applied Linguistics)  

2538 
2541 
2554 

16 นายพงศกร  เมธีธรรม อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  
Ph.D. (Composition and TESOL) 

2541 
2544 
2552 

17 นางสาวสุดสรวง  ยุทธนา อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)  

2538 
2543 
2549 

18 นายอภิชัย  รุ่งเรือง อาจารย ์ สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)   
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  
Ph.D. (Applied Linguistics) 

2535 
2544 
2550 

19 นายยุทธศักดิ์  ช่ืนใจชน อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2540 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
Ph.D. (Applied Linguistics) 

2546 
2555 

20 นางสาวปวีณา  จันทร์นวล อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
M.A. (TESOL) 
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 

2542 
2547 
2555 

21 นายคัมภรี์  นูนคาน อาจารย ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
Ph.D. (Applied Linguistics) 

2542 
2546 
2555 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 - ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
 
    งานวิจัยวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2  เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical 

Research) ด้านภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ  มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนิน
โครงการวิจัย  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ/หรือค าถามวิจัย  มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการ
ด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง  มีการวิเคราะห์และแปลผลรวมทั้งการอภิปรายผล  มีขอบเขต
โครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ส่วนงานวิจัยการค้นคว้าอิสระส าหรับนิสิตแผน ข ให้ท าเปน็ผลงานวิจัยคล้ายวิทยานิพนธ์  
แตอ่าจมีขอบเขตท่ีจ ากัดกว่า 
 

5.2  ผลการเรียนรู้  
   นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการค้นคว้ารวบรวมและพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบปัญหาทางวิชาการสามารถใช้สถิติและการวิเคราะห์ทางตัวเลขเพ่ือแปลผล
ข้อมูลได้รวมทั้งใช้เทคโลโยยีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากรายวิชาต่างๆ ได้ในขั้นดี  
 

5.3  ช่วงเวลา  
    แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ – เริ่มลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาที่1 
     แผน ข (วันเสาร์-อาทิตย์) การค้นคว้าอิสระ – เริ่มลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี2 
   แผน ข (ภาคฤดูร้อนส าหรับครูประจ าการ) การค้นคว้าอิสระ – เริ่มลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 
 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์       12   หน่วยกิต  ส าหรับแผน ก แบบ ก2 
การค้นคว้าอิสระ  6    หน่วยกิต  ส าหรับแผน ข 

 
5.5  การเตรียมการ  
   มีการจัดประชุมการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัย

ระหว่างคณาจารย์และนิสิต  นอกจากนี้มีการประชุมระหว่างนิสิตและคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  เพ่ือให้นิสิต
น าเสนอร่างข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับค าวิพากษ์วิจารณ์และน าไปปรับปรุงก่อนลงมือท าจริง  มีการก าหนดชั่วโมง
การให้ค าปรึกษา  จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาส าหรับงานวิจัยวิทยานิพนธ์จะต้องผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยกรรมการภายในจ านวน 5 
คนและเมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วต้องสอบวิทยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการสอบจ านวน  5 คน และ 1
ในจ านวนนี้เป็นกรรมการจากภายนอกสถาบันงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตอบรับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับส่วนงานวิจัยการค้นคว้าอิสระ  การประเมินผลเป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่นิสิตต้องน าเสนอผลการค้นคว้าอิสระต่อหน้าผู้ฟังที่เป็นนิสิตและอาจารย์ในที่ประชุมที่
จัดขึ้น 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

 
มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือมีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น 
 

 
มีการแนะน าเรื่องการสื่อสาร ทั้งในเรื่องการแสดงความคิดเห็น
และการน าเสนองานด้วยวาจาหน้าชั้นเรียน ในรายวิชาต่างๆ 

 
มีภาวะผู้น ามีความรับผิดชอบ ตลอดจน 
มีวินัยในตนเอง 

 
มีการมอบหมายงานให้นิสิตแต่ละคนท าอย่างสม่ าเสมอ และ
นิสิตต้องรับผิดชอบในการท างานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรือ
งานเดี่ยว พร้อมกับก าหนดกติกาเก่ียวกับเงื่อนไขในการส่งงาน
ให้ตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ และการมีส่วนร่วม 
ในชั้นเรียนด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น 
ต่างๆ ที่ศึกษา 
 

 
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
มีการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของการเป็นนักวิชาการ  
การให้เกียรตินักวิชาการอ่ืน  การอ้างอิงที่ถูกต้อง และการ 
ไม่ลอกเลียนข้อความหรืองานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดย

ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
            )2(   สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมี
หลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

  (3)  สามารถใช้และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

  (4)  มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมของกลุ่มเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้น

เรียนให้ตรงเวลา นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนดและมี
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ความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่นมีการอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่นและไม่กระท าการทุจริตในการสอบ
เป็นต้น 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  (1)  ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสิตและการส่งงานที่มอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 (2)  ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายเช่นรายงานการค้นคว้าโดยยึดแบบ
จรรยาบรรณนักวิชาการเช่นมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นของตนเอง 

2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

            )1 (   มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษตลอดจนการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  (2)  สามารถน าหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

  (3)  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ 
   )4 (   ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีเพื่อน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้อาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆคือ 

 (1)  การทดสอบย่อย 
 (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3)  การจัดท ารายงานการค้นคว้า 
 (4)  การอ่านบทอ่านหรืองานวิจัยทางวิชาการ 
 (5)  การน าเสนอรายงานการค้นคว้าหรือบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
 (6)  การจัดท าโครงงานต่างๆ  
 (7)  การท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1)  สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด
ทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

 (2)  สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
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 (3)  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

 (4)  สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 (5)  สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
 (1)  ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภิปรายโดยผู้สอนตั้งค าถามให้ผู้เรียนแสดงความคิด

ความเห็น 
 (2)  ให้ผู้เรียนน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายให้อ่านในชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้มีการ

ซักถามและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น าเสนอและผู้ฟังเพ่ือให้เห็นถึงแง่มุมอ่ืนหลากหลายอันจะเป็นเหตุให้เกิดความ
แตกฉานทางปัญญา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินจากการเข้าร่วมในกิจกรรมทางปัญญาร่วมกับกับนิสิตอย่างใกล้ชิดการเสนอแนะ

แนวทางแง่มุมวิธีคิดวิธีตีความและวิธีเชื่อมโยงอันหลากหลายแล้วสังเกตจากปฏิกิริยาของนิสิตที่มีต่อวิธีการ
ดังกล่าว 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ  

 รับผิดชอบ 
  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  (2)  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้ง 

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
)3(   มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
  )4( แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  

 ความรับผิดชอบ  
 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มการท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของผู้อ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
ทัศนะทางวิชาการระหว่างนิสิตด้วยกันและระหว่างนิสิตกับอาจารย์วิทยากรและบุคคลทั่วไปโดยสม่ าเสมอทุก
กิจกรรมจะด าเนินภายใต้บรรยากาศทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 



35 

 

 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

 สารสนเทศ 
 (1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 

สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
 (2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 (3)  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารและการปฏิบัติงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ  
 สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  แนะน าและสนับสนุนให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น
ฐานข้อมูลออนไลน์และให้อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิงปริมาณเพ่ือให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ้น 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประเมินจากการสังเกตการวิเคราะห์และการแสดงความเข้าใจของนิสิตจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย ในการน าเสนอบทความวิจัยเชิงปริมาณและประสิทธิผลของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรุ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
●ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
205501  ระเบียบวิธวีิจยัทางสังคมศาสตร์ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 
205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา  ○   ● ●   ● ●  ●   ○ ○   ○ ○ 
205522   การเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ○    ● ○ ○  ●  ○ ○ ●   ○    ○ 
205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  ●    ● ○  ○  ●    ● ●    ● 
205524  การสนทนาและการอภปิรายระดับบัณฑิตศึกษา ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● 

205525  การอา่นภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ○ ●   ● ● ○  ●  ● ○   ○ ● ●  ● ● 

205526  การแปลระดับบัณฑิตศึกษา ○ ●   ● ● ○  ● ○  ○  ● ○ ○ ○  ○ ● 
205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน ●    ● ● ○  ● ● ●   ○  ○    ● 

205542  การวิจารณ์วรรณกรรม ●    ● ● ○  ● ● ●   ○  ○    ● 

205543  วรรณคดอีังกฤษส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น 
            ภาษาตา่งประเทศ 

●    ● ● ○  ● ● ●   ○  ○    ● 

205581  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ ●     ●  ○ ●   ○  ● ○     ● 
205583   ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะ 

             ภาษาต่างประเทศ 
○    ○ ○    ○ ○ ○   ○ ○  ○   

205585   ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ●  ○  ● ●   ●   ●   ●     ● 
205586   ภาษาศาสตร์เชิงสังคม ○  ●  ● ● ●    ●     ●   ●  

205588  การเรียนรู้ภาษาที่สอง ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

205590  สัมมนา   ○ ○  ●   ● ●      ○ ○  ○ ○ 
205591-3  วิทยานิพนธ ์ 1-3  แผน ก แบบ ก2  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

205594-6  การค้นคว้าอิสระ 1-3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 
 คุณธรรมจริยธรรม 

(1)  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น 

(2)  สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน
และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

(3)  สามารถใช้และสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(4)  มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 

ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษตลอดจนการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(2)  สามารถน าหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง

วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  
(3)  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน

ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ 
(4)  ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี

ผลกระทบต่อวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
ทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2)  สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
(3)  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนา

ความคิดใหม่ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
(4)  สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง

สร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 )5 (   สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่ง
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพและในการท างานได้

ด้วยตนเอง 
)2(   สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  (3)  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
  (4)  แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

 (2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 (3)  สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารและการปฏิบัติงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
 
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยแบ่งการ
ก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  และ
อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
 
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น         ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good)  3.50 
    B ดี (good)    3033 
    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 การถอนรายวิชา (withdrawn) 
 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
 
 รายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษาอังกฤษนิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่รายวิชาที่ไม่นับ 
หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ0 3 (ระบบการสอบประมวลความรู้) 
ทวนสอบด้วยการที่นิสิตต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยต้องสอบได้

ไม่น้อยกว่า  533 คะแนนจากการสอบTOEFL (Paper-based) หรือ  66 คะแนนจากการสอบTOEFL 
(Internet-based) หรือ  673 คะแนนจากการสอบTOEFL (Computer-based) หรือคะแนน
เทยีบเท่าโดยข้อสอบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรูปของคณะกรรมการ โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

20606 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มวิชาจ านวน 3  
ใน 4 คน 

20602 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ี
คณะกรรมการทวนสอบก าหนด 

20603 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และ อื่นๆ 
20604 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผล และรายงานวิทยานิพนธ์/การได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ อีกทั้งมีการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการ
พิจารณา  

 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ  
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  20206  ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  20202  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 6 หรือปีท่ี 5 เป็นต้น 
   20203  การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
   20204  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  
   20205  การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร หรือที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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   20206  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาพ0ศ 02554 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาพ0ศ02554
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ0ศ0 2554 
 

หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3.  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 40 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 50 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3033 
 60 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

70 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
หลักสูตร แผน  ข (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

 3.  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 40 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 50 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3033 
 60 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 

(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 
คณะฯ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 
 บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ มคอ. จ านวน 5 คน โดยคนหนึ่งเป็นประธาน คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่เหลือเป็น
กรรมการ โดยมีคณบดี เป็นผู้ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนติดตามและ
รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ให้มีการด าเนินงานดังนี้ 

1.1  จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
1.2  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5  ปี 
1.3  จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเช่นการบรรยายการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดใฝ่รู้  

 และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
1.4  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีคุณวุฒิ 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และ มีจ านวนอาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า 
 เกณฑ์มาตรฐาน 

1.5  สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทางวิชาการ และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
 และ ด้านที่เก่ียวข้อง 

1.6  ส่งเสริมให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรไปดูงานด้านหลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตรและ 
 การเรียนการสอนที่เก่ียวข้อง ณ สถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ 

1.7  มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเช่น 
 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนผู้ ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า หรือนิสิตปัจจุบันเป็นต้น 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

  2.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการ

เรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านเอกสาร หนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของส านัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านภาษาอังกฤษ และด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง/จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า  ในระดับ
คณะฯ มีหนังสือต าราเฉพาะทางจัดไว้ในห้องอ่านหนังสือ  นอกจากนีม้หาวิทยาลัย และคณะฯ ได้จัดหา
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอดังนี้ 
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2.2.1  ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหนังสือด้านภาษาและวรรณคดีที่เป็น
ภาษาไทย จ านวน 12,824  เล่ม  หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษจ านวน  6,859  เล่ม 
 

2.2.2  ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มีทรัพยากรดังนี้ 
  สื่อมัลติมิเดีย (VCD, DVD, VIDEO และ Cassette Tape) 
   -   ภาษาอังกฤษ        จ านวน       864 ชุด 
   -   ภาษาฝรั่งเศส     จ านวน              86 ชุด 
   -   ภาษาญี่ปุ่น      จ านวน            100 ชุด 
   -   ภาษาจีน          จ านวน              97 ชุด 
   -   ภาษาเกาหลี        จ านวน              15  ชุด 
   -   สารคดีท่ัวไปอ่ืน ๆ      จ านวน               65     ชุด 
  หนังสือประกอบสื่อการเรียนการสอนสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  
   -   ภาษาอังกฤษ           จ านวน              369 เล่ม 
   -   ภาษาฝรั่งเศส           จ านวน              476 เล่ม 
   -   ภาษาญี่ปุ่น              จ านวน              149 เล่ม 
   -   ภาษาจีน                 จ านวน                60   เล่ม 
   -   ภาษาเกาหลี             จ านวน                11 เล่ม 

 
2.2.3  ในห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ มีทรัพยากรดังนี้  

   - หนังสือเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และภาษา ทั้งหมด 6, 381 เล่ม 
 - หนังสือเกี่ยวกับศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ  ทั้งหมด 894 เล่ม 

 
2.2.4  ในส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร  มีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 

 1. Academic Search Elite 
 2. Cambridge Journals 
 3. CHE: PDF Dissertation Full Text 
 4. CINAHL Plus with Full text 
 5. Emerald 
 6. H. W. Wilson 
 7. ISI Web of Knowledge 
 8. JSTOR 
 9. ProQuest5000 
 10. Regional Business News 
 11. ScienceDirect 
 12. SpringerLink 

   13. Thai Digital Collection 
   
  นอกจากนี้ ยังมีวารสารออนไลน์อีกจ านวนหนึ่ง 
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 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
      ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้

อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอน และนิสิตทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ทีจ่ าเป็นให้ส านัก
หอสมุดกลางจัดซื้อ  นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการสั่งซื้อหนังสือไว้ส าหรับห้องอ่าน
หนังสือของคณะฯ ด้วย 

 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
        มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องอ่านหนังสือของคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ/จัดหาหนังสือส าหรับ
ส านักหอสมุดกลางและส าหรับห้องอ่านหนังสือของคณะฯ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอ
ของหนังสือ ต ารา และทรัพยากรการเรียนการสอนอ่ืนๆ โดยร่วมมือกับผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่รับผิดชอบ
ทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีระบบติดตามการใช้ทรัพยากรและน าผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี 
  วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามท่ีคณะฯ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และ ทบทวนหลักสูตร  
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ 
  การปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและผลิต 
  บัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะฯ และ 
  มหาวิทยาลัย 
 

3.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต นอกเหนือไปจาก 
  ความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง  ในทางปฏิบัติภาควิชาฯ  
  เปิดโอกาสให้คณาจารย์ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา เสนอชื่ออาจารย์พิเศษ 
  ผ่านภาควิชาฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษาและสามารถ 
  ท าหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษา/ปีการศึกษานั้นๆ 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก  
 บุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  
 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ  
 สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม   
 ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตโดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ 
  ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือกและวางแผนส าหรับ 
  อาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
  (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ 
  ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 
 

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
 นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 
 ลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันที่ 
 ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ

ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  
 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง

หลักสูตร 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
2556 2557 2558 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
X 

 
X 

 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศแล้ว) 

 
X 

 
X 

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดขอประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

 
X 

 
X 

 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
X 

 
 
X 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
X 

 
X 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 
 
X 

 
 
X 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

  
X 

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

 
X 

 
X 

 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
X 

 
X 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
X 

 
X 

 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50จากคะแนนเต็ม 5.00 

  
X 

 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

  
 

 
X 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
 
       หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ.  2552  ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1-12 อยู่ในระดับดีทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินในระดับดีคือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5  ครบถ้วน และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 ด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ถูกประเมิน และจะต้องด าเนินการให้อยู่ในระดับดีต่อไป 
 



หมวดที ่8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 
 1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและ  

 จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ 

 นิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

  1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ 

 ในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
  ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษาภายนอก 
  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการประจ าภาควิชาฯ รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชาและน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี  ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

เกณฑ์ ท.ม. 
พ.ศ. 2542 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2547 

เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข 
แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ข 
แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข 
แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ข 

1 งานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 30-33 30 36 12 30-33 24 30 
1.1 วิชาพื้นฐาน - - 12 12 - - - - 
1.1 วิชาบังคับ - - 9 9 - - 15 15 
1.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า - - 9 15 - - 9 15 

2 วิทยานิพนธ ์ 12 - 12 - 12 - 12 - 
3 การค้นคว้าอิสระ - 3-6 - 6 - 3-6 - 6 
4 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - 6 6 - - 7 7 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 36 42 42 36 36 36 36 
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   ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2547 หลักสูตรปรับปรุง 2556 สาระในการปรับปรุง 

1.  งานรายวิชา 
  - แผน ก แบบ ก 2   30  หนว่ยกิต 
  - แผน ข               42  หน่วยกิต 

1.  งานรายวิชา 
   - แผน ก แบบ ก2      36  หน่วยกิต 
   - แผน ข                  36 หน่วยกิต 

- ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตและเพิ่มจ านวน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกรายวิชา 

1.1.  หมวดวิชาพื้นฐาน 
  - แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข  12 หน่วยกิต 
    205511 ระเบียบวิธวีิจยัการศึกษาภาษา  
              อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0) 
    205528 การเขียนเชิงวิชาการระดับบัณฑิต  
               ศึกษา 3(3-0) 
   205582 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
   205584 ปริจเฉทกับการศึกษาภาษาอังกฤษ  
              3(3-0) 

 - ยกเลิกหมวดวิชาพื้นฐาน 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 205528 เป็น 205523 
- ยา้ยรายวิชา 205523 ไปอยู่ในหมวด 
  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 205523 และปรับ  
  หนว่ยกิตและเพิ่มชั่วโมงศึกษาค้นคว้า 
  เป็น 3(2-2-5) 
 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  1.2.1  วิชาเอกบังคับ 
- แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข  9 หนว่ยกิต 
  205561  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง 
              ประเทศ 3(3-0) 
  205583  ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาองักฤษใน   
              ฐานะภาษาตา่งประเทศ 3(3-0) 
  205588 การเรียนรู้ภาษาที่สอง 3(3-0) 

 
1.1  วิชาบังคับ 
- แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข  15 หน่วยกิต 
205521 การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละวจิารณ์   
           ระดบับัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
205524 การสนทนาและการอภิปรายระดับ 
           บัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
205541 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและ 
           อเมริกัน 3(2-2-5)  
205583 ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษใน 
           ฐานะภาษาตา่งประเทศ   3(2-2-5) 
205588 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  3(2-2-5) 

- ปรับรายวิชาบังคับให้ครอบคลุมทั้ง 
  วรรณคดี  ภาษาศาสตร์ และ ทกัษะทาง 
  ภาษา 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 205511  
   เป็น 205501 ระเบียบวิธวีิจยัทาง 
   สังคมศาสตร์ และยา้ยไปเป็นรายวิชา 
   บังคับไม่นับหน่วยกิต 
- เปลี่ยนจ านวนชัว่โมงการศึกษาจาก  
  3(3-0) เป็น 3(2-2-5) 

  1.2.2   วิชาเอกเลือก 
- แผน ก แบบ ก2    9 หน่วยกิต 
- แผน ข             15 หน่วยกิต 
  205508  การศึกษาภาษาอังกฤษจากแหล่ง   
              เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2) 
  205521  การอา่นเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   
              ระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0) 
  205522 การเขียนเชิงเทคนิคและเชิงวิทยา    
             ศาสตร์ 3(3-0) 
  205524 การสนทนาและการอภิปรายระดับ   
              บัณฑิตศึกษา 3(2-2) 
  205531 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ    
             3(3-0) 
  205532  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
             3(2-2) 
  205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและ 
              อเมริกัน 3(3-0) 
  205542  การวจิารณ์วรรณกรรม 3(3-0) 
  205555  การแปลระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0) 

1.2  วิชาเลือก 
- แผน ก แบบ ก2    9 หน่วยกิต 
- แผน ข              15 หนว่ยกิต 
205522 การเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา   
           ตา่งประเทศ  3(2-2-5)  
205525 การอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษา  
           ตา่งประเทศ 3(2-2-5) 
205526 การแปลระดับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
205542 การวจิารณ์วรรณกรรม 3(2-2-5) 
205543 วรรณคดีอังกฤษส าหรับผู้เรียนภาษา  
           อังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ  
           3(2-2-5)  
205581 ภาษาอังกฤษเพือ่จุดมุ่งหมายเฉพาะ  
           3(2-2-5) 
205585 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3(2-2-5) 
205586 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 3(2-2-5) 

   
 
 

- เปลี่ยนจ านวนชัว่โมงการศึกษาจาก  
  3(3-0) เป็น 3(2-2-5)  
- เปลี่ยนรหัสวิชา 205526 เป็น 205555  
  และ 205581 เป็น 205531   
- ปรับลดวิชาเลือก โดยให้ครอบคลุม 
  ทั้งวรรณคดี  ภาษาศาสตร์ และทักษะ  
  ทางภาษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2547 หลักสูตรปรับปรุง 2556 สาระในการปรับปรุง 
205562  การเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา  
            ต่างประเทศ 3(3-0)  
205563 การอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษา   
           ตา่งประเทศ 3(3-0) 
205564 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ  
           ส าหรับเด็กเล็ก 3(3-0)  
205565  วรรณคดีภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน 
            ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ  
            3(3-0) 
205566 เอกสารและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
           เป็นภาษาต่างประเทศ 3(3-0) 
205567 การประเมินผลภาษาอังกฤษในฐานะ 
           ภาษาต่างประเทศ 3(3-0) 
205571 หัวข้อเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษในฐานะ 
            ภาษาตา่งประเทศ 3(3-0) 
205581 ประวัติภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
205585 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและ  
           ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ  
           3(3-0)  
205586 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและภาษา  
           อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
           3(3-0) 
205587 ภาษาในการส่ือสาร 3(3-0) 

  

2.  วิทยานิพนธ ์
   - แผน ก แบบ ก2    12  หน่วยกิต 
     776599  วิทยานิพนธ ์
   - แผน ข                 -  หนว่ยกิต 

2.  วิทยานิพนธ ์
    - แผน ก แบบ ก2    12  หน่วยกิต 
    205591-3  วิทยานิพนธ ์
   - แผน ข                 -   หนว่ยกิต 

- แยกรายวิชาวิทยานิพนธ์ออกเป็น  
  3 รายวิชา 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  - แผน ก แบบ ก2     -  หน่วยกิต 
  - แผน ข                6  หน่วยกิต       
    776598 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

3.  การค้นคว้าอิสระ 
  - แผน ก แบบ ก2     -  หน่วยกิต 
  - แผน ข                 6  หน่วยกิต 
    205594-6 การค้นคว้าอิสระ 

- แยกรายวิชาการค้นคว้าอิสระออกเป็น  
  3 รายวิชา 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
- แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข   (6)  หน่วยกิต 
  205504 ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับบัณฑิต    
             ศึกษา  3(2-2) 
  205505  ความรู้ด้านคอมพวิเตอร์ส าหรับ 
              การศึกษาภาษา  3(2-2) 

4.  วิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต  
- แผน ก แบบ ก2     7  หน่วยกิต 
- แผน ข                7 หน่วยกิต 
205501 ระเบียบวธิีวจิัยทางสังคมศาสตร์  
           3(2-2-5) 
205523 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบณัฑิต  
           ศึกษา  3(2-2-5) 
205590 สัมมนา 1(0-2-1) 

- ยกเลิกรายวิชาและเพิ่มรายวิชา205501  
  (ย้ายมาจากหมวดรายวิชาบังคับ) และ 
  รายวิชา 205590 (ย้ายมาจากหมวดวชิา 
  เลือก) และ 205523 (ย้ายมาจากหมวด 
  รายวิชาพื้นฐาน) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา 
   และเปลี่ยนแปลงหนว่ยกิตจาก 3(2-2)  
   เป็น 3 (2-2-5) 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 205590 เป็น สัมมนา  
  และปรับจ านวนหน่วยกิตเป็น 1(0-2-1) 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

แผน ก แบบ ก2 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

205504  ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดบับณัฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)            
            3(2-2) 
205505  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรบัการศึกษาภาษา  
            (ไม่นับหน่วยกิต)  3(2-2) 
205561  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ  3(3-0)                                                  
205583  ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
            3(3-0) 
รวม                                    6  หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
205501 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5) 
205521 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวจิารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
205524 การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
205541 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 
                                 
รวม                                               9  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

205511  ระเบียบวิธวีิจยัการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษา  
            ต่างประเทศ  3(3-0) 
205523  การเขียนเชิงวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 3(3-0) 
205582  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0) 
205588  การเรียนรู้ภาษาที่สอง 3(3-0) 
รวม                                  12  หน่วยกติ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)   
            3(2-2-5)                                                          
205583  ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ         
             3(2-2-5)                                                         
2055xx  วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2             4  หนว่ยกิต 
รวม                                   10  หน่วยกติ 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

205584  ปริจเฉทกับการศึกษาภาษาองักฤษ 3(3-0) 
205xxx  วิชาเอกเลือก                           3  หน่วยกิต 
205xxx  วิชาเอกเลือก                           3  หน่วยกิต 
205xxx  วิชาเอกเลือก                           3  หน่วยกิต 
205599  วิทยานิพนธ ์              3  หน่วยกิต 
รวม                                       15  หนว่ยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

205588 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  3(2-2-5) 
205590 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205592 วิทยานิพนธ ์2 แผน ก แบบ ก2             4  หน่วยกิต 
                                       
รวม                                               10  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

205599 วิทยานพินธ ์                        9  หนว่ยกิต 

รวม              9  หนว่ยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205593 วิทยานิพนธ ์3 แผน ก แบบ ก2             4  หน่วยกิต 
รวม          7  หนว่ยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2547  
กับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556 

แผน ข (วันเสาร์-อาทิตย์) 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
แผน ข แบบไตรภาค 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

205504  ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดบับณัฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)           
             3(2-2)                                             
205505  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรบัการศึกษาภาษา  
            (ไม่นับหน่วยกิต)  3(2-2) 
205561  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ 3(3-0)                                              
205583  ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ            
            3(3-0) 
รวม                     6  หน่วยกิต 

แผน ข (วันเสาร-์อาทิตย์) 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่1 

205501 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(2-2-5) 
205521 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวจิารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
205524 การสนทนาและการอภปิรายระดับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
รวม                         6  หนว่ยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
205511 ระเบียบวธิีวิจยัการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง   
               ประเทศ 3(3-0) 
205523 การเขียนเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0)                                              
205582  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
รวม                                                        9  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่  2  

205523 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบณัฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)   
            3(2-2-5)                                          
205541 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 
2055xx วิชาเลือก                   3(2-2-5) 
รวม                6  หนว่ยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
205588 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  3(3-0) 
205xxx วิชาเลือก                                  3  หน่วยกติ 
205xxx วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
รวม                    9  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 3 

205583 ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
           3(2-2-5)  
2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
รวม                     6  หน่วยกิต 

   ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

205584  ปริจเฉทกับการศึกษาภาษาองัฤษ 3(3-0) 
205xxx  วิชาเลือก             3  หนว่ยกิต 
205598  การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง       2  หนว่ยกิต 
รวม                           8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

205588  การเรียนรู้ภาษาที่สอง  3(2-2-5) 
2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205594 การค้นคว้าอิสระ 1                             2  หนว่ยกิต 
 
รวม                                     8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
205xxx  วิชาเลือก             3  หนว่ยกิต 
205598  การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง       2  หนว่ยกิต 
รวม              5   หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

205590 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1)  
2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205595 การค้นคว้าอิสระ 2                             2  หนว่ยกิต 
รวม                        5  หนว่ยกิต   

ภาคการศึกษาที่ 3 
205xxx  วิชาเลือก                3  หน่วยกิต 
205598  การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง        2  หน่วยกิต 
รวม              5  หน่วยกิต            

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 3 

2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205596 การค้นคว้าอิสระ 3                              2  หน่วยกิต 
รวม                         5  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2547  
กับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556 

แผน ข (ภาคฤดูร้อน ส าหรับครูประจ าการ) 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
แผน ข แบบ เอกภาค 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
205504  ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดบับณัฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)        
            3(2-2) 
205505  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)        
             3(2-2)                                             
205561  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ  3(3-0)                                            
205583  ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
            3(3-0) 
รวม               6  หน่วยกิต 

แผน ข (ภาคฤดูร้อน ส าหรบัครูประจ าการ) 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
205501  ระเบียบวิธวีิจยัทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(2-2-5) 
205523  การเขียนเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)      
            3(2-2-5) 
205521  การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
205524  การสนทนาและการอภิปรายระดับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
รวม                 6  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่  2 

205511  ระเบียบวธิีวิจยัการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ                                           
            3(3-0) 
205523  การเขียนเชิงวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา 3(3-0)                                     
205582  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0) 
205588  การเรียนรู้ภาษาที่สอง  3(3-0) 
รวม                        12  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

205541  การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 
2055xx  วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205590  สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
205594  การค้นคว้าอิสระ                       2  หนว่ยกิต 
 
รวม                        8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 3 

205584  ปริจเฉทกับการศึกษาภาษาอังกฤษ  3(3-0) 
205xxx วิชาเลือก            3  หน่วยกิต 
205xxx วิชาเลือก                           3  หน่วยกิต 
205xxx วิชาเลือก              3  หนว่ยกิต 
205598 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง       3  หน่วยกิต 
รวม                        15  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 3 

205583  ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ   
            3(2-2-5) 
2055xx  วิชาเลือก  3(2-2-5) 
2055xx  วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205595  การค้นคว้าอิสระ 2                        2  หนว่ยกิต 
รวม                           11  หนว่ยกิต 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 4 
205xxx วิชาเลือก            3  หน่วยกิต 
205xxx วิชาเลือก            3  หน่วยกิต 
205598 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง      3  หนว่ยกิต 
 
รวม               9  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 4 

205588 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  3(2-2-5) 
2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
2055xx วิชาเลือก  3(2-2-5) 
205596 การค้นคว้าอิสระ 3                         2  หนว่ยกิต 
รวม                   11  หนว่ยกิต 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ปริญญาตรี บศ. ปริญญาตรี บศ. 

1 รศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  สยะนานนท์ 6 3 6 3 
2 ผศ.ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล 9 0 6 3 
3 ดร.นรสัถ์  กานต์ประชา 6 3 6 3 
 4   ดร.ยุทธศักดิ์  ช่ืนใจชน 10 3 6 3 

5 ดร.ปวณีา  จันทร์นวล 9 0 6 3 
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ภาคผนวก ช 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือ แต่งต ารา 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือแต่งต ารา 
 
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ สยะนานนท์ 
Syananondh, K. & Sawangnete, W.  (1990).  An experimental study on listening  
  comprehension by using video-audio presentation in comparison with using audio  
  tapes alone. SLLT. Occasional Papers. Volume. I Oct: 31-45.  
Syananondh, K. & Narunartsenie, P. (1990). English for occupational purposes of the police 

officers under the immigration division. SLLT Occasional Papers. Volume I Oct: 62-76. 
Syananondh,  K. & Wanaruk,  A. (1990).  An investigation of literacy, attitudes, and 

motivations concerning research methodology among  EFL instructors in state 
university in Thailand. PASAA. Volume 20 No. 1, June: 41-54. 

Syananondh, K., & Hongrittipun, S. (1991). Effects on student writing proficiency and their 
attitudes of self-correction in combination with peer correction techniques.  SLLT. 
Occasional Papers. Volume 2, May: 17-30. 

Syananondh, K. & Wattanapath, R. (1991).  An investigation of the cognitive reading strategies 
of Thai EFL students in relation to  their self- access approaches to  external English 
reading assignments.   ภาษาและภาษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, ก.ค. – 
ธ.ค. 2-19. 

Syananondh, K. & Padgate, W.  (2005). Teacher intervention during the writing process: An 
alternative to providing teacher feedback on EFL academic writing in a large class.  
PASAA Vol. 36 April: 67-88. 

Syananondh, K.. & Padgate, W.  (2006). A comparative study of the ESL reading achievement 
of students in large and small Classes. วารสารภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 42-65.  

Syananondh, K.. & Padgate, W.  (2006). Proper and improper behaviors/conducts of EFL 
instructors as perceived by English-majored students.  PASAA. Volume 38, April: 69-88. 

 
ผศ.ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล 
  - มุมมองการสอนไวยากรณ์เรื่อง Noun Modifier แบบบูรณาการ วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2547 
 - การศึกษาปัญหาและกลวิธีในการแก้ปัญหาการแปลของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2553 
 - การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้โครงงานในวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปี
ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที ่1 ม.ค.-เม.ย. 2554 
 
 
 



86 

 

 - ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, 2554 
 - การศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาในการใช้พจนานุกรมในวิชาการแปลเบื้องต้นของนิสิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
 -  โครงการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่เม.ย-มิ.ย. 2553 
 - การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนน าวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของศูนย์เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 
 - ต้นไม้ของโลก  เทยเ์ลอร์ (สิ่งพิมพ์), บาร์บารา, ผู้แต่ง; ดุษฎี รุ่งรัตนกุล, ผู้แปล  .– พัฒนาคุณภาพ
วิชาการ  2554 . 
 
ดร.นรัสถ์  กานต์ประชา 
Aghbar, A., & Kanprachar (Sakontawut), N. (2004). Audience awareness through 
   information structure. Paper presented at the 38th Annual Convention of    
  Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), April 2004, Long  
   Beach, California, USA. 
Aghbar, A., Nuamthanom, L., & Kanprachar (Sakontawut), N. (2003). Functional sentence  
  perspective for L2 writing revision. Paper presented at the 37th Annual  
   International Convention of Teachers of English to Speakers of Other Languages  
  (TESOL), March, 2003, Baltimore, Maryland, USA. 
Aghbar, A., Nuamthanom, L., & Kanprachar (Sakontawut), N. (2001). Functional sentence  
  perspective as a bridge between editing and revision. Paper presented at 12th  
  all Conference of Three Rivers Teachers of English to Speakers of Other  
  Languages (Three Rivers TESOL), October 2001, West Virginia University, USA. 
 
ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน 
 Impact of intensive reading on the written performance of Thai university EFL writers 
Language Studies Working Papers. University of Reading, Vol. 3 (2011) 3-14  ISBN: 20403461 
 
ดร.ปวีณา จันทร์นวล 
 Promoting learner autonomy through extensive reading.  E-Journal for Researching 
Teachers (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
 

 



87 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 
 


