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Indiana University of
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ชื่อ – นามสกุล
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
พบว่ า ประเทศไทยมี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศที่ มุ่ ง สู่
“สั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน” และ “สังคมฐานความรู้เพื่อวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเป้าหมายรวม
คือ “สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมีข้อเสนอแนะว่า อุดมศึกษาจะต้องผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการก าลั ง คนของภาคการผลิ ต /การบริ ก าร (การเจริ ญ เติ บ โตแต่ ล ะภาคการผลิ ต ) และ
ภาคสังคม (ตามความจาเป็นและโครงสร้างประชากร) นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียนยังส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือเดินทางไปทางานในประเทศอาเซียนอย่างเสรี
ทาให้ ต้อ งมี การสื่ อสารกัน กั บ ผู้ ค นจากหลากหลายประเทศ จึง มี ก ารก าหนดให้ ใช้ ภ าษาอัง กฤษเป็น
ภาษากลางในการติด ต่อ สื่อ สารระหว่า งกัน ดังนั้นการพัฒ นาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากรในประเทศจึงเป็นความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับความต้องการในการติดต่อสื่อสารตั้งแต่ระดับ
บุคคลและในหน่วยงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งในแถบตะวันตกและตะวันออกส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งโดยการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จแ ล ะ สั ง คม แ ห่ ง ช าติ ฉ บั บ ที่ 1 1 ( พ . ศ . 2 5 55 -พ . ศ . 2 5 5 9 ) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ปั ญ ห า
อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมคื อ การที่ แ รงงานไทย
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มีข้อจากัดด้านภาษาต่างประเทศรวมทั้งความรู้ความเข้าใจด้านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศ
ในภู มิ ภ าค
(แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11, 2555: 89) ดั ง เช่ น ข้ อ มู ล
การเปรียบเทียบคะแนน TOEFL ของบัณฑิตจากประเทศอาเซียนพบว่าบัณฑิตไทยมี ความสามารถด้าน
ภาษาอั ง กฤษต่ ากว่ า ประเทศอื่ น ๆ ในประชาคมอาเซี ย น ข้ อ มู ล นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ยั ง มี บุ ค ลากร
ที่ ท างานอยู่ ใ นองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนอี ก จ านวนมากที่ มี ค วามต้ อ งการในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จึงกาหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นที่เหมาะสม และภาษา
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ตลอดจนเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม และสร้ า งความเข้ า ใจในวิ ถี ชี วิ ต ของคน
ในกลุ่ มประเทศอาเซีย น เพื่อรองรั บ การรวมตั ว กันเป็น ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN community)
ในปีพ.ศ. 2558 นี้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น เมื่อผนวกกับแนวทางของ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถเป็ นที่
ยอมรับ ในตลาดแรงงานอาเซียน ทาให้ มีความต้องการทั้งจากภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน
ความต้องการพื้นฐานดังกล่าวเป็นข้อมูลสาคัญในการกาหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานรัฐและเอกชน
รวมทั้งผู้สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเอง อาชีพ และ
เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยไปสู่สากลได้ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึ งสามารถก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนมี
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ท า วิ จั ย ที่ จ ะ ต่ อ ย อ ด ค ว า ม รู้ เ ดิ ม ห รื อ พั ฒ น า
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม ซึ่ ง ประสบการณ์ ทั้ ง หมดจะช่ ว ยให้ บั ณ ฑิ ต
มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตร -มหาบัณฑิต
สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ จึ ง ได้ รั บ การปรับ ปรุ งให้ ส อดคล้ อ งกั บพั นธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย โดยมุ่ งผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อให้สามารถใช้ความรู้ทางภาษา
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และวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิตและเป็ นผู้นาในการใช้ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อ
ก้าวทันความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชน
ได้โดยเฉพาะจากการใช้กระบวนการวิจัยและการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ในการนาพาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยสู่สากล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้บัณฑิต
จะมีคุณธรรม มีจริยธรรมทางวิชาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการพัฒนาความเป็นคนดี
ของสังคม ความเป็นนักวิชาการที่มีความเป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมแห่งคุณภาพเพื่อการแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต โดยมีคณาจารย์จากโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบสอน
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ดการจะด าเนิ นการในลั กษณะโครงการหลั กสู ต รศิล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการมีหน้าที่ในการวางแผนดาเนินงานจัด ทา
แผนการเรี ย นการสอน และเกณฑ์ ม าตรฐาน สอบวั ด ผล จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
ดาเนิ น การอื่ น ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ให้มีประธานสาขาทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ห ารโครงการ และเป็ น ผู้ บริห ารงานส านักงานโครงการ โดยมีเลขานุการสานักงาน
โครงการทาหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารงาน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา บูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1.2 ความสาคัญ
สาระสาคัญประเด็นหนึ่งของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) คือ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าทั้งระดับ
ทวิภาคและพหุพาคีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับสังคมไร้พรมแดนบนโลกอินเทอร์เน็ตทา
ให้ หน่ วยงานต่างๆ เห็ นความส าคัญของการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษและวั ฒนธรรมให้ กับ
บุคลากรของตนเอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงได้รับการพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะ 5 ปีที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นความต้ อ งการในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงมีจุดเน้นในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาผ่านการฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และผสมผสานความรู้และการฝึกฝนทักษะที่
เรียนเข้ากับบริบทของผู้เรียนทั้งในการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและชุมชน ทั้งนี้เพื่อ
ปลูกฝังการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศในภาพรวม นอกจากทักษะทางภาษาที่ จะได้รับการ
พัฒนาผ่านรายวิชาต่าง ๆ แล้วผู้เรียนจะได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาด้วยตนเอง
ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ บ ทของแต่ ล ะบุ ค คล รวมถึ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ ผู้ ค นใน
สายงานและอาชีพ เดี ย วกั น จากทั่ ว โลก ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการท างานระหว่ า งชาติ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับความสามารถในการสื่อสารเพื่อรองรับนโยบายของชาติที่
ต้องการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานในและนอกประเทศด้วยระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ มประเทศอาเซียน ทั้งนี้สาระ
จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรม การวิจัย วรรณกรรม จะเน้นการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบกับเรื่องดังกล่าวกับประเทศอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้การปรับใช้สิ่งที่เหมาะสมกับบริบท
การทางานและสิ่งแวดล้อมของตนเอง
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหลักสูตร คือการออกแบบวิชาเลือกให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้กว้างขวาง คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านภาษาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกทาการวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระได้เหมาะสมกับบริบทของตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรมุ่ ง
ปรับทัศนคติบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งคนไทยและ
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ต่างชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนและการจัดโครงการที่สัมพันธ์กับรายวิช าที่เรียน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น
ด้วยความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้และกิจกรรมเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุ่งพัฒนาทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการใช้ภาษาให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนไปให้เข้ากับปรัชญา
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความชานาญด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ เทคโนโลยี
เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมสากล
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประเทศ

สารวจ ติดตามความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ตแ ล ะคุ ณลั กษ ณ ะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาด
แรงงาน

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. รายงานการสารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาด
แรงงาน
3. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

2. พั ฒ นาสื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ขออนุ มั ติ ง บประมาณจากทาง
การสอนที่ ทั น สมั ย ครบถ้ ว น มหาวิ ท ยาลั ย จั ดหาสื่ อ อุ ปกรณ์
สอดคล้องกับจานวนผู้เรียน
การเรี ยนการสอนเพื่อให้ อาจารย์
ผู้ ส อนสามารถน าไปใช้ ใ นการ
จั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

รายงานการประเมินความ พึง
พอใจของอาจารย์ผู้ สอนเกี่ยวกั บ
สื่อและอุปกรณ์จัดการเรียนการ
สอน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. จั ดหาหนั งสื อ ตารา วารสาร
ฐานข้อมูลสาหรับการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย ครบถ้วนสอดคล้องกับ
จานวนผู้เรียน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ รายงานการสารวจหนังสือเอกสาร
ตารา วารสาร และฐานข้อมูล ที่ ต าราในห้ องสมุ ดที่ สอดคล้ องกั บ
เกี่ยวข้อง ให้ ห้ องสมุดดาเนินการ แผนการจัดซื้อ
จัดซื้อ

4. พัฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มีศักยภาพ จั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า น รายงานการด าเนิ นงานตามแผน
ด้านการจัดการเรียนการสอนใน การจั ด การเรี ย นการสอน การ พัฒนาอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการจัดการเรียนการสอน
วัน - เวลาในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนด
2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีข้อจากัดด้านการปรับตัวเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านภาษาและวัฒนธรรม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ให้ศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเองหรือ กาหนดให้นักศึกษาเข้าเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
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2.5

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ชั้นปีที่ศกึ ษา
พ.ศ.
แผนการ
ศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะ
สาเร็จ
การศึกษา

จานวนนักศึกษาแยกแต่ละปีการศึกษาและแผนการศึกษา
2556

2557

2558

2559

2560

ก2

ข

ก2

ข

ก2

ข

ก2

ข

ก2

ข

10
10

10
10

5
10
15

5
10
15

5
5
10

5
5
10

5
5
10

5
5
10

5
5
10

5
5
10

-

-

10

10

5

5

5

5

5

5

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

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

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จัดหลั กสูตรเป็น 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งออกเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12
ห น่ ว ย กิ ต
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แผน ข
นั ก ศึ ก ษาเน้ น การศึ ก ษารายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แต่ ต้ อ งมี ก าร
ทาการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
3. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
รายวิชาตามหลักสูตร
หมวดวิชาสัมพันธ์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1555102
ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English Language
1555103
เทคโนโลยีสาหรับภาษาอังกฤษ
Technology in English Language
1555202
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
English as a Global Language
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1555104
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
1555201
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
1555206
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
English Language Style Development
1555301
แนวคิดร่วมสมัยทางภาษาศาสตร์
Contemporary Concepts of Linguistics
วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2 ให้เรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แผน ข ให้เรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1555203
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
English Grammar in Context
1555204
การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
Writing for Specific Communication
1555205
การแปลเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
Translation for Specific Purposes
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1555302
การรับรู้ภาษาที่สอง
Second Language Acquisition
1555303
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
Sociolinguistics
1555304
การวิเคราะห์สัมพันธสาร
Discourse Analysis
1555305
หัวข้อเรื่องที่คัดสรรสาหรับภาษาศาสตร์
Selected Topics in Linguistics
กลุ่มวิชาการสอน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1555401
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
English Language Teaching Methodology
1555402
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
English Curriculum Development
1555403
การวัดผลทางภาษาอังกฤษและประเมินผลโครงการ
English Competence Assessment and Program Evaluation
1555404
การเรียนภาษาผ่านวรรณกรรมอาเซียน
Language Learning through ASEAN Literature
1555405
หัวข้อเรื่องที่คัดสรรสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
Selected Topics in English Language Teaching
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

รหัสวิชา
1556901
รหัสวิชา
1556902

กลุ่มวิชาวิจัย/สัมมนา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
12

ข้อกาหนดเฉพาะ
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ผู้ที่มีความรู้ความสามารถต่ากว่าเกณฑ์ ที่กาหนด
จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
1555101
4125101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะวิชา
ระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่วิชา

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

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐาน
กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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3.1.3 แผนการศึกษา: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1555103
1555201
1555301
xxxxxxx

ชื่อวิชา

รวม

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

รวม

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

รวม

น(ท-ป-ค)
6
6 หน่วยกิต

เทคโนโลยีสาหรับภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
แนวคิดร่วมสมัยทางภาษาศาสตร์
วิชาเลือก
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
1555102
1555104
1555202
1555206

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาอังกฤษ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
1556902

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
1556902

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
รวม
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น(ท-ป-ค)
6
6 หน่วยกิต

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1555103
1555201
1555301
xxxxxxx

ชื่อวิชา

รวม

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

รวม

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

เทคโนโลยีสาหรับภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
แนวคิดร่วมสมัยทางภาษาศาสตร์
วิชาเลือก
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
1555102
1555104
1555202
1555206

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาอังกฤษ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
xxxxxxx
xxxxxxx
1556901

ชื่อวิชา

รวม

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

รวม

น(ท-ป-ค)
4
4 หน่วยกิต

วิชาเลือก
วิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
1556901

ชื่อวิชา
การค้นคว้าอิสระ 2
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555102
ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Research Methodology in English Language
ประเภทของการวิจัยด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์กระบวนการวิจัยการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติส าหรับการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ เครื่องมือวิจัย ความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้อง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา การเขียน โครงร่าง
วิจัยและรายงาน การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย
Types of research in language and applied linguistics; research process;
quantitative and qualitative research; statistics for language studies and applied linguistics;
instrumentation; reliability and validity; data collection and analysis; content analysis; writing
research proposal and report; analysis and evaluation of research
1555103

เทคโนโลยีสาหรับภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Technology in English Language
ความรู้และทักษะที่ใช้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ ความรู้ด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์สื่อ
การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างสื่อที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการวิจัย การสร้าง
การจัดการและการประเมินสารสนเทศ การสื่อสาร/เครื่องมือเครือข่าย เครือข่ายทางสังคม
Knowledge and skills for the 21st century; information literacy skills; analysis
of media; utilization of appropriate media creation tools; use of technology as a tool for
research; creating, organizing and evaluating information; communication/ networking tools;
social networks
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รหัสวิชา
1555202

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

English as a Global Language
หัวข้อด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของประชาคมอาเซียน การประยุกต์ความรู้ภาษาศาสตร์ เชิงสังคมตาม
บทบาทของภาษาอังกฤษและคุณค่าในบริบทการใช้ภาษาอังกฤษในสังคมไทยเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่ างของบทบาทและคุณ ค่า ในประเทศอาเซีย นอื่ น ๆ การวิ เคราะห์ ป รากฏการณ์ ทาง
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมของภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ นโยบายและการวางแผนทางภาษา
Sociolinguistics issues involved in the appropriation of English as a global
language; English as a lingua franca of ASEAN community; application of sociolinguistic
knowledge to English roles and values in Thai social contexts, compare and contrast the
roles and values in other ASEAN countries; analysis of sociolinguistic phenomena of English
used in various contexts; language policy and planning
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555104
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน
จากโลกตะวันออกและตะวันตก การสื่อสารในหมู่คนอาเซียน กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหา
ในบริบทธุรกิจภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
Intercultural communication theories; society, economics, cultures, and
lifestyles of people from the East and the West; communication among ASEAN people;
negotiating strategies and problem solving in business contexts under cultural difference
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1555201

การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
กลยุทธ์คาศัพท์ ความหมายแฝง ความหมายตรงตัวอักษรและภาษาโวหาร การ ทา
ความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงและเรื่องแต่ง การอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้วิจารณญาณ
ไตร่ตรองและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อการตีความ การวิเคราะห์และการประเมินบทอ่านเชิงลึก ความคิด
เชิงสนับสนุน การเรียบเรียงและการสื่อความคิดในการฟัง การพูด และการเขียน เพื่อตอบสนองการอ่าน
และการเขียนรายงานและบทความ
Vocabulary strategies, denotation, connotation and figurative languages;
comprehension of factual and fictional texts; critical reading and thinking; reflective judgment
and problem solving skills for interpreting, analyzing and critically evaluating texts; advocate
ideas, organization and communication of thought in listening, speaking, and writing in
response to reading, writing reports and articles
1555206

การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Style Development
การวิเคราะห์ และการเปรียบเทียบข้อความที่เป็นภาษาการพูดและภาษาเขียน บท
สนทนา สุนทรพจน์ บทละคร บทกวีและเรื่องสั้นประเภทต่างๆ การพัฒนารูปแบบ ทานองเสียงและความ
ชัดเจนของการแสดงออก สานวนที่นิยมใช้จนเกร่อ การใช้คาฟุ่มเฟือย ความเป็นกันเองและความสับสน
การเขียนหลากหลายรูปแบบที่ให้ความสาคัญกับงานเขียนเชิงวิชาการ
Analysis and comparison of spoken and written texts; dialogs, speeches, plays
scripts, poetry, and short stories, developing style, tone, and clarity of expression; cliches,
wordiness, informality, and confusion; writing for a variety of tasks with emphasis on
academic purposes
1555301

แนวคิดร่วมสมัยทางภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
Contemporary Concepts of Linguistics
ทฤษฎีด้านสัทวิทยา วิทยาหน่วยคา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ สัมพันธสารวิเคราะห์
การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามแนวคิดภาษาศาสตร์
Theories of phonology, morphology, syntax, semantics, discourse structure;
analysis of English and Thai based on linguistic concepts
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วิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555203
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
3(3-0-6)
English Grammar in Context
ความหมายและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท คาอธิบายโครงสร้าง การพูด
และเขียนภาษาอังกฤษ หน้าที่ของไวยากรณ์ในการตีความหมาย การประเมินผลและ
การตีความ
ทางไวยากรณ์ การประยุกต์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทด้านการศึกษา รัฐศาสตร์ทางการเมืองและการ
แปล
Meaning and function of English grammar in context; description of the
structures of spoken and written English; functions of grammar in making meaning;
grammatical interpretation and evaluation; application of English grammar in education,
political science, and translation contexts
1555204

การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
3(3-0-6)
Writing for Specific Communication
ภาพรวมทางทฤษฎีการเขียน การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร แผ่นพับ ประกาศ โฆษณา
ข้อคิด ประวัติบุคคลและบล็อก การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและเว็บความเข้าใจวาทวิทยา
และการฝึกปฏิบัติการเขียนแนวนิยม
Theoretical overview of popular writing; genre analysis of journals, brochures,
announcements, advertisement, commentaries, profiles and blog; analysis of publication,
newspaper, magazines, and the web, understanding rhetoricalism and practice of popular
writing
1555205

การแปลเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
Translation for Specific Purposes
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการแปลแบบอาชีพ การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แหล่งที่มาของบทแปลทางเทคนิคและเฉพาะด้าน การแก้ไข ข้อผิดพลาดทาง
ความหมายและรูปแบบ ความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบและถ้อยคา
Skills necessary for professional translation; translation of Thai into English
and vice versa; technical and specialized textual sources; editing; error of meaning and
forms; accuracy and appropriateness of style and diction
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กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
1555302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การรับรู้ภาษาที่สอง
3(3-0-6)
Second Language Acquisition
ทฤษฎีพื้นฐานและมุมมองการวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ การวิจัยในยุคปัจจุบันด้าน
การเรียนการสอนภาษาที่สอง การวิเคราะห์การรับรู้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย
Foundational theories and research perspectives; applications of theories;
current research in second language teaching and learning; analysis of English language
acquisition in the Thai social context
1555303

ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics
การแปรของภาษากับความสัมพันธ์ที่มีต่อเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
การ
เปลี่ยนแปลงทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม การปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนภาษา ความ
แตกต่างด้านวัจนกรรมข้ามชาติ บริบทสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษา ภาษาถิ่น ภาษาและเพศ
สภาพ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษแบบใหม่ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การวิเคราะห์สัมพันธสาร
Language variation and its relation to identity and culture; language change;
relationship between language and society; speech communities; differences in speech acts
across culture; social context of linguistic diversity; dialectology, language and gender, new
varieties of English; cross-cultural communication; discourse analysis
1555304

การวิเคราะห์สัมพันธสาร
3(3-0-6)
Discourse Analysis
ความเป็ น มาทางภาษาศาสตร์ อรรถศาสตร์ และวั จ นปฏิบั ติ ศ าสตร์ ความเชื่ อ มโยง
เกี่ยวเนื่องและความเชื่อมโยงเนื้อหา หน้าที่การสื่อสารและวัจนกรรม ตรรกะและกลยุทธ์การสนทนา
โครงสร้างการสนทนา ความสุภาพ วาทกรรมเชิงโต้ตอบ
Backgrounds to linguistics, semantics, and pragmatics; coherence and
cohesion; communicative function and speech acts; the logic and strategies of
conversation; conversational structures; politeness; dialogic discourse
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รหัสวิชา
1555305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หัวข้อเรื่องที่คัดสรรสาหรับภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Topics in Linguistics
สัทศาสตร์และสัทวิทยาขั้นสูง แนวโน้มยุคปัจจุบันด้านวิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิเตอร์ วิวัฒนาการทางภาษาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาภาษาข้ามวัฒนธรรม
ภาษา สภาพเพศในวัฒนธรรมต่างประเทศ
Advanced phonetics and phonology; current trends in morphology and
syntax; computational linguistics; language evolution and language change; language across
culture; language, and gender in foreign cultures
กลุ่มวิชาการสอน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค
1555401
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Teaching Methodology
อุดมการณ์การสอนภาษา ประวัติศาสตร์วิธีการสอน จุดแข็งและจุดอ่อนระเบียบวิธีการ
สอน วิธีการสอนที่นามาใช้ในประเทศอาเซียน การออกแบบกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น
เฉพาะ การฝึกสอน การประเมินผลและการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
Ideology of language teaching; history of teaching methods; strengths and
weaknesses of each teaching method; teaching methods adopted in ASEAN countries;
designing teaching strategies appropriate for specific local contexts; teaching practice; testing
and evaluating of English abilities
1555402

การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Curriculum Development
ห้องเรียนภาษาอังกฤษปัจจุบันในบริบทไทย กรอบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ หลักการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ความต้องการ วิธีการ
เรีย นการสอนต่าง ๆ กระบวนการพัฒ นาสื่ อการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การนา
หลั ก สู ต รไปใช้ การตรวจสอบและการประเมิ น หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รพื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง ของอาเซียนและประเทศอื่น ๆ
Current English classrooms in the Thai context; EFL curriculum
development frame; principles and approaches in curriculum development; needs analyses;
teaching and learning methods; EFL material development process; implementing the
curriculum; monitoring and evaluating the curriculum; EFL/ESL basic curriculum of ASEAN
and other foreign countries
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รหัสวิชา
1555403

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
การวัดผลทางภาษาอังกฤษและประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
English Competence Assessment and Program Evaluation
หลั ก การและขั้ น ตอนพื้ น ฐานของการสร้ า งแบบทดสอบภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง การทบทวนข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/
ภาษาที่สอง (TOEFL / IELTS) แบบทดสอบภาษาแบบบูรณาการ แบบทดสอบจุล ภาษา การทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสาร ขั้นตอนทางสถิติพื้นฐานสาหรับการทดสอบทางภาษา รายงานด้วยตนเองและ
จากเพื่อน การจัดทาเอกสารผลงาน การประเมินโครงการ การประเมินความต้องการ การพัฒนาตัวชี้วัด
การวิเคราะห์ต้นทุน
Basic principles and procedures for EFL/ESL test contstruction; review of
EFL/ESL standardization test (TOEFL/IELTS); integrative language test; discrete point tests; test
of communication competence; simple statiscal procedure for language testing; peer- and
self-reports, portfolio documentation; project evaluation, needs assessment, development
of indicators, cost analysis
1555404

การเรียนภาษาผ่านวรรณกรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Language Learning through ASEAN Literature
ตุลภาค บทกวีและละครอาเซียนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โครงเรื่อง ประเภท ช่วงเวลา
ประเทศ การวิเคราะห์ รู ป แบบและองค์ประกอบโวหารของวรรณกรรมอาเซียน การตีความและการ
วิเคราะห์ทางวัฒนธรรม โครงการอิสระ
ASEAN proses, poetry, and plays written in English; themes, genres, time
periods, countries; analysis of forms and stylistic elements of ASEAN literature; critical
interpretation and analysis of culture; independent projects
1555405

หัวข้อเรื่องที่คัดสรรสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Selected Topics in English Language Teaching
การวิจัย ด้านการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาผู้สอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน วัฒนธรรมข้ามชาติในห้องเรียน การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน
การส่งเสริมการอ่านและการฟัง การเรียนวัฒนธรรมผ่านสื่อยอดนิยม
Research in English language teaching; teacher development; use of media
and technology in instruction; cross-culture in the classroom; developing learners for 21st
century and ASEAN community; reading and listening promotion; learning cultures through
popular media
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วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1556901
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า อิ ส ระในหั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนสนใจและเกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาศาสตร์หรือวิธีการสอนภาษาอังกฤษภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Independent study on the topic of individual students’ interests in relation to
English, linguistics or English teaching methodology under the advisor’s guidance
1556902

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การเขียนวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์หรือวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษภายใต้กฎระเบียบและการจัดการการศึกษาของสานักงานบัณฑิตศึกษานาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
Writing a thesis on the topic related to English, linguistics or English language
teaching methodology based on the Office of Gradute Studies’ regulations and education
management guided by advisors and thesis committee
รายวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเชิงวิชาการ เทคนิคการดึงข้อมูล การอ่าน
และสรุป ความคิดหลั กของเอกสารทางวิชาการส าหรับงานวิจัยจากแหล่งที่มาทางอิเล็ กทรอนิกส์ และ
สิ่งพิมพ์ การเขียนเชิงวิชาการ
Developing listening, speaking, reading and writing skills for academic
purposes; information retrieval techniques; reading and summarizing main ideas of
academic documents for research from print and electronic sources; academic writing
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รหัสวิชา
4125101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Studies
ความรู้พื้นฐานของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มุ่งเน้นที่เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
งานและการดึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมที่นามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การใช้คอมพิวเตอร์ในการทาวิทยานิพนธ์ การเขียนสารบัญและการอ้างอิง การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการ
นาเสนอ
Basic knowledge of computer applications focusing on information
technology; use and retrieval of information via the Internet; basic knowledge of applied
programs for administration; use of the computer for thesis work; writing a table of contents
and references; use of the computer for presentations
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปี
2556 2557 2558 2559

1

รองศาสตราจารย์
ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์
3730300074547

รอง
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย์ International Language)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

6

6

6

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุษา น้อยทิม
3730101556011

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

6

6

6

6
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปี
2556 2557 2558 2559

3

อาจารย์ ดร. กันต์ดนัย
วรจิตติพล
3730100700169

อาจารย์

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

6

6

6

6

4

อาจารย์ ดร. นพรัตน์
ธนานุรักษากุล
3102201687068

อาจารย์

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

6

6

6

6

5

อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์
อ่างทอง
3730300701568

อาจารย์

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

6

6

6

6
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ปี
2556 2557 2558 2559

1

รองศาสตราจารย์
ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์
3730300074547

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

6

6

6

6

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุษา น้อยทิม
3730101556011

ผู้ช่วย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย์

6

6

6

6

3

อาจารย์ ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล
3730100700169

6

6

6

6

4

อาจารย์ดร.นพรัตน์
ธนานุรักษากุล
3102201687068

6

6

6

6

5

อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ อ่างทอง
3730300701568

อาจารย์

Ph.D. (Reading)

6

6

6

6

6

อาจารย์ ดร. นิพล เชื้อเมืองพาน
3570501329765

อาจารย์

Ph.D. (Tourism)

3

3

3

3

7

อาจารย์ ดร. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
3509900207343

อาจารย์

กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)

3

3

3

3

8

Mr. Timothy Drew

อาจารย์

MAT (English)

6

6

6

6

อาจารย์

Ph.D. (Composition
and TESOL)

ผู้ช่วย
Ph.D. (Linguistics)
ศาสตราจารย์
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ปี
2556 2557 2558 2559

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
3759900026282

ผู้ช่วย
Ph.D. (Linguistics)
ศาสตราจารย์

3

3

3

3

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กมลพรรณ บุญกิจ
3800101836039

ผู้ช่วย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย์

6

6

6

6

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สร้อยศิธร อิศรางกูร
ณ อยุธยา
5100200002881

ผู้ช่วย
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย์ International
Language)

3

3

3

3

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บารุง โตรัตน์
3739900371001

ผู้ช่วย
Ph.D. (Reading and
ศาสตราจารย์ Language Studies)

3

3

3

3

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสงี่ยม โตรัตน์
3739900371184

ผู้ช่วย
Ph.D. (Reading and
ศาสตราจารย์ Language Studies)

3

3

3

3

6

อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา
เทียนเพิ่มพูล
3101600647778

3

3

3

3

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐาภร คามะสอน
3100600224396

3

3

3

3

8

อาจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์
บุญสวัสดิ์
3260400375691

3

3

3

3

อาจารย์

Ph.D. (English
Language Studies)

ผู้ช่วย
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย์ International
Language)
อาจารย์

Ph.D. (Linguistics)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
30

หลักสูตรกาหนดให้ นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนรายวิช า
วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
หลักสูตรกาหนดให้ นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข จะต้องลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้า
อิสระ โดยศึกษาค้นคว้าอิสระในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะนาดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
เรื่องที่ศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยได้
5.3

ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สาหรับแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 สาหรับแผน ข

5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตแผน ข รายวิชาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดทาแผนกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
5.5.2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข้ อ การจั ด ท าโครงร่ า งวิ จั ย และ
กาหนดการดาเนินการ
5.5.3 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานผลความ
คืบหน้าการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้เรียนยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
5.6.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
5.6.3 ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการสอบ
5.6.4 ผู้เรีย นปรั บปรุ งการแก้ไขผลการศึกษา (ในกรณีคณะกรรมการสอบเห็นว่าสมควร
ปรับปรุงแก้ไข)
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5.6.5 ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ในกรณีวิทยานิพนธ์)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรม

2. สามารถพัฒนา
วิชาชีพเพื่อรองรับ
การรวมกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียน

3. มีความสามารถใน
การนาองค์กรสู่สากล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จั ดรู ป แบบการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรี ยนเป็นศู นย์ก ลาง เป็น ผู้ แสวงหา
ความรู้ตามคาแนะนาของผู้สอน เป็นผู้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งในการ
บรรยายและการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน
3. ส่งเสริ มการทาโครงการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนจากมหาวิทยาลั ย
ต่างชาติโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและการทัศนศึกษา
1. สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบบริบท
ทางภาษาและวัฒ นธรรมของไทยและต่า งชาติใ นรายวิ ช าต่า งๆ เพื่ อพัฒ นา
ปรับปรุงหรือหาแนวปฏิบัติในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ผสมผสานความรู้ในวิชาที่เรียนและอาชีพหรือชุมชน
ของนักศึกษา เพื่อปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการนาความรู้ไปพัฒนา
ต่อยอด
3. สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาโครงการหรือทาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง บุคลากร
ในองค์กรหรือชุมชนทางด้านภาษาอังกฤษ
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุน ให้ นักศึ กษาเป็น สมาชิก องค์ก รที่ เกี่ย วข้ องกับ การ
พัฒนาภาษาอังกฤษและเข้าร่วมการประชุม สัมมนาระดับชาติและนานาชาติ
และนาเสนอผลงานทางวิชาการในระหว่างเรียน
2. กาหนดให้ นักศึกษาใช้บริบทในวิช าชีพหรือชุมชนของแต่ล ะบุคคลในการ
พั ฒ นาโครงการ/กิ จ กรรมในรายวิ ช าต่ า งๆ โดยผนวกเข้ า กั บ ความรู้ ท าง
เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล
3. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยในการทาผลงาน
วิชาการทุกประเภท
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 6 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง
ๆ ที่ศึกษา รวมทัง้ อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 6 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ ผู้ ส อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิช า รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากการตรวจรายงานหรือชิ้นงานที่นักศึกษาทาส่ง
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการใช้ ภ าษา (อั ง กฤษ) และ
วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นนักศึกษาต้องสามารถ
ประยุ กต์และน าไปใช้ประกอบอาชีพและช่ว ยพัฒนาองค์กรและชุมชนได้ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการขององค์กรและทาง
สังคม รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ในหลักสูตร
รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้
(4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยกับประเทศอื่นได้
(5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) สามารถบู ร ณาการความรู้ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ กษากั บ ความรู้ใ นศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และอธิบาย
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริ ง และทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามลักษณะของรายวิช า
ตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ อ าจจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ ได้ โ ดยพึ่ ง ตนเองได้
เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริ ย ธรรม และความรู้ เ กี่ ยวกั บ สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ในขณะที่ ส อนนั ก ศึ ก ษา อาจารย์
ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
ตนเอง ไม่สอนในลั กษณะท่องจ า นั กศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทาง
ปัญญา ดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
การวัด มาตรฐานในข้ อนี้ ส ามารถท าได้ โ ดยการใช้ค าถามที่ ให้ นั กศึ ก ษาแก้ปั ญ หา
อธิ บ ายแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญ หา และวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ที่ เ รี ย นมา ทั้ ง ใน
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดทารายงานกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิช าทางด้านภาษาอังกฤษศึกษา โดย
ศึก ษาจากปั ญ หาจากหน่ ว ยปฏิบั ติ จ ริ ง แล้ ว นามาวิ เคราะห์ พร้อ มน าเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดย
นาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรมาประยุกต์ใช้
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จ ะ ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ ก ลุ่ ม ค น ต่ า ง ๆ เ ป็ น เ รื่ อ ง จ า เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ดั ง นั้ น อ า จ า ร ย์
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ต้องสอดแทรกวิธีการด้านมนุษยสัมพันธ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนจากชาติอื่นให้นักศึกษาระหว่างที่
สอน โดยเฉพาะการเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้นักศึกษามีลักษณะพึง
ประสงค์ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาการเรี ยนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิช าชี พอย่า ง
ต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทากิจกรรมร่วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
จากประเทศอื่น หรือการค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานกลุ่ม การสื่อสาร
กับ เพื่อนและอาจารย์ ช าวต่างชาติ การน าเสนอรายงานกลุ่ มในชั้นเรียน และสั งเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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(1) มี ทั ก ษะในการวิ จั ย ที่ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาค้ น หา
แนวทางแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
(3) สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ในการน าเสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง
ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
ชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์กรณีศึกษา (case
study) จากการปฏิบัติงานจริงและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยมีการนาตัวแบบหรือทฤษฎี มา
ใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ มีเหตุมีผล
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
(1) ประเมิน จากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลื อกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(2) ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน การทารายงานกรณีศึกษา และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาอิสระ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แต่ ล ะรายวิ ช าในหลั ก สู ต รรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ใ ดบ้ า ง (ตามที่ ร ะบุ
ในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุ ถึงความรับ ผิ ดชอบหลั กหรื อรับผิ ดชอบรอง ซึ่งบางรายวิช าอาจไม่นาสู่
ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
3.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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3.1.3 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที ม และสามารถแก้ ไ ข
ข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
3.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
3.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู้
3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
3.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายสาเหตุของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
มีเหตุมีผลทางวิชาการ รวมทั้งสามารถนาองค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษมาประยุกต์ในการเสนอแนะแนว
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2.3 สามารถติ ดตามความก้าวหน้า ทางวิช าการและวิ วัฒ นาการ รวมทั้ง การนามา
ประยุกต์ใช้
3.2.4 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.2.5 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา และเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ในกระแสโลกาภิวัฒน์
3.2.6 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.3.2 สามารถรวบรวม ประมวล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างองค์รวม
3.3.3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่ภาคการปฏิบัติจริง ได้อย่างเหมาะสม
3.3.4 กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3.4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
3.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
3.4.5 สามารถเป็ นผู้ ริเริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
3.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มีทักษะในการวิจัยที่สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.5.2 สามารถแนะน าประเด็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการแก้ไขปัญหา
3.5.3 สามารถสื่อสารกับผู้อื่น ในการนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
3.5.4 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ เทคโนยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
1555102 ระเบียบวิธีวิจยั ด้านภาษาอังกฤษ
1555103 เทคโนโลยีสาหรับภาษาอังกฤษ
1555202 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
1555104 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
1555201 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
1555206 การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
1555301 แนวคิดร่วมสมัยทางภาษาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
1555203 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
1555204 การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
1555205 การแปลเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
1555302 การรับภาษาที่สอง
1555303 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
1555304 การวิเคราะห์สัมพันธสาร
1555305 หัวข้อเรื่องที่คัดสรรสาหรับ
ภาษาศาสตร์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
5
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รายวิชา
1555401 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
1555402 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1555403 การวัดผลภาษาอังกฤษและ
ประเมินผลโครงการ
1555404 การเรียนภาษาผ่านวรรณกรรม
อาเซียน
1555405 หัวข้อเรื่องที่คัดสรรสาหรับการ
สอนภาษาอังกฤษ
1556901 การค้นคว้าอิสระ
1556902 วิทยานิพนธ์

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.1 นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีความประพฤติดีและผ่านกิจกรรมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
2.1.2 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2.1.3 ต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
2.1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผลได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2.1.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.6 สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายและ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
แผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน
2.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
2.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคาร้องแสดง ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อ
ส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศเพื่อให้คาแนะนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มี
ความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 มีการแต่งตั้งพี่เลี้ยงเพื่อสังเกตการสอนและให้ข้อแนะนาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 จัดประชุม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะดาเนินในลักษณะโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ โดยมี ป ระธานสาขาและกรรมการบริห ารหลั กสู ตรเป็นผู้ รั บผิ ดชอบดาเนินการบริห าร
หลักสูตร และมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติ
ประธานสาขา ฯ จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
เป้าหมาย
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถก้ าวทั น หรื อเป็ น ผู้ น าใน
การสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านการใช้
ภาษาอั ง กฤษที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน

การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ
ด้านมาตรฐานทางวิชาการ
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
3 . มี การท าความร่ วมมื อกั บ
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม

การประเมินผล
1. หลั กสู ตรได้ รั บการประเมิ น
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้
มี ม า ต ร ฐ า น ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย กั บ ห ลั ก สู ต ร ใ น
ต่างประเทศได้

2. แผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ กิ ด
ความใฝ่ รู้ มีความสามารถในด้าน
วิ ชาการ ที่ ส ามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ได้

1. จั ด สั ม มนาเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
2. จั ดให้ มี การแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นกับผู้เรียนในระดับเดียวกัน
ในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาดู
งานต่ า งประเทศเพื่ อ เรี ย นรู้ ด้ า น
การใช้ภาษาและวัฒนธรรม
3. จั ดให้มีกิจกรรมเสริมหลั กสูตร
โดยการศึก ษาด้ว ยตนเองจากสื่ อ
ต่ า งๆ ในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเอง

1. หลั กสู ตรได้ รั บการประเมิ น
จากแหล่งประกอบการหรือผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ว่ า สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของแหล่งงาน
2. ประเมิ นความรู้ ความเข้ าใจ
และทั กษะที่ ได้ รั บจากการ
สัมมนาและการศึกษาดูงาน
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เป้าหมาย
3. พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อนให้ มี
ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและ
สามารถเชื่ อ มโยงวิ ช าการกั บ
ภาคปฏิบัติจริงได้

การดาเนินการ
1. จัดทาแผนการพัฒ นาอาจารย์
โดย ส่ ง เสริ ม ให้ ร่ ว มประชุ ม ทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ อบรม
นาเสนอผลงานทางวิชาการศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2. ศึกษาหาแนวทางในการร่วมมือ
กั บ นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศ
4. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ 1. จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการ
บริหารหลักสูตร
บริ ห ารงานด้ า นหลั ก สู ต ร การ
บริหารบุคคลและงบประมาณ

การประเมินผล
1. พิ จ ารณารายงานผลการ
พัฒนาอาจารย์รายบุคคล

1. มี แผนยุ ทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติการรายปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการที่มี
หนั งสื อที่เกี่ยวข้องกับ รายวิช าตามหลั กสู ตรภาษาอังกฤษ รวมถึงฐานข้อมูล ที่จะให้สื บค้น นอกจากนี้
ยั ง มี ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข่ า ยจากต่ า งประเทศที่ ส ามารถสื บ ค้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ ก ารให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า และใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน
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ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มี
ส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศจัดซื้อหนังสือ
ด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา ทั้งนี้จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประสานงานกับร้านจาหน่าย
หนังสือต่าง ๆ ส่งรายการหนังสือเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนคัดเลือกในการ
เสนอจัดซื้อเป็นประจาทุกปี
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้ องมีวุ ฒิ ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญญาเอกในสาขาวิช าที่ เกี่ ยวข้อ งกั บภาษาอั งกฤษ ภาษาศาสตร์ ห รื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีประสบการณ์และสามารถสอนเป็นทีมได้
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรี ยมไว้สาหรั บการปรับ ปรุ งหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 ประธานโปรแกรมวิชาเป็นผู้เสนอชื่อพร้อมใบสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณบดี และคณะกรรมการประจาคณะ
3.3.2 ประธานโปรแกรมวิชาจัดให้มีผู้ประสานงานกับอาจารย์พิเศษที่เสนอชื่อ
3.3.3 ผู้ ป ระสานงานกั บ อาจารย์ พิเ ศษ มี ห น้ า ที่ ป ระสานงานโดยตรงกั บ อาจารย์ พิ เ ศษ
เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ เนื้อหา กิจกรรมการสอน การประเมินผลประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.3.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้ องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยนั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาใน
การเรี ย นสามารถปรึ ก ษากั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาได้ โดยอาจารย์ จ ะต้ อ งท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั กศึ ก ษารวมทั้ ง ก าหนดชั่ ว โมงให้ ค าปรึ ก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
เข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น
คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสารวจความต้องการจากตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) มีอาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่ว น
ร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผนติ ด ตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ. 4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังการเรียนการ
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มี ก ารทวนผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอนหรือผลการประเมินผลการเรียนรู้ผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิ ตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว างแผนไว้ เ พื่ อ พั ฒ นา
การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรี ยนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบค าถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ที่
กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบระหว่างเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีก ารดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 และเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถติดตามประเมินความรู้
ของนักศึกษาว่า สามารถนาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิเคราะห์กับกรณีศึกษา
ปฏิบัติงานจริงได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย แสดงการปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ด้ า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพ
การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีเป็นไปตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่
ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 1 คน ทาหน้าที่รวบรวม มคอ. 5 และ มคอ. 6
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3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจากภายนอกจานวน 2 คน โดยอาจเป็นผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 1 คน และอาจารย์ต่างมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาอีก 1 คน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อตาม มีการดาเนินการครบ 8 ข้อตาม มีการดาเนินการครบทุกข้อ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยได้กาหนดให้ มีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทันสมัย แสดงการปรั บปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ช่ ว ยให้ ท ราบปั ญ หาของการบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ ง ในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา โดยสามารถดาเนินการปรับปรุงรายวิชาได้ทันที หากพบปัญหา กรณีที่เป็นการปรับปรุงย่อย
ส่ ว นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทั้ งฉบั บ จะด าเนิน การทุ ก 5 ปี โดยมุ่ ง ให้ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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