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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์  บณัฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25510081108599 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in English Language Teaching 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Education (English Language Teaching) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Ed. (English Language Teaching)   
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ     
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2561 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  2/2561 วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่  9  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
สภาวิชาชพี...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 ปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
8.1 ผู้เชี่ยวชาญดา้นออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
8.2 ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษารฐับาล/เอกชน   
8.3 นักวิชาการศึกษาดา้นการสอนภาษาอังกฤษ        
8.4 ศึกษานิเทศก์       
8.5 อาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1   นางสาวภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล 

เลขประจ าตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x  
ต าแหน่ง อาจารย์ 
คุณวุฒิ ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2553) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

9.2    นางสุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 
เลขประจ าตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ต าแหน่ง  อาจารย์  
คุณวุฒิ  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   (2550) 

ศ.ม.   (เศรษฐศาสตร)์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) 

9.3    นายพีรพัฒน์ ยางกลาง 
เลขประจ าตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ Ph.D. (Linguistics) The University of Leeds, UK (2012) 

อ.ม.   (ภาษาศาสตร)์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
ค.บ.   (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 (2543) 



มคอ. 2  3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  เลขที่  6 ถนนราชมรรคาใน 

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ที่กล่าวถึงการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียซึ่งทวีความส าคัญเพิ่มขึ้น และการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภาษาที่ใช้ในการท างาน
ของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ท าให้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญในฐานะที่เป็นภาษาสากล หรือเป็นภาษาโลกที่ใช้
ติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมหลาย  ๆ ด้าน  อาทิ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยต้องมีการปรับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียม
ประเทศอ่ืน ๆ การสอนภาษาอังกฤษให้กับแรงงานที่หลั่งไหลสู่ตลาดนอกประเทศ จึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งส าหรับ
ความส าเร็จต่อการสร้างแรงงานที่มีประสิทธิภาพสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจึงต้องได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐานสากลเพราะครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นบุคลากรส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ประกอบกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เน้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็น   ส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก ด้วยสถานการณ์
ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการผลิต
บุคลากรในสายวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์  ภาครัฐให้ความส าคัญกับ การ

สร้างองค์ความรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังต้องเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบการ
จัดการความรู้ทั้งภูมิปัญญาไทยและความรู้ปัจจุบัน  นอกจากนี้ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อช่วยให้คน
ไทยมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีได้  อนึ่งสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของ
ประชากรโลกมีการใช้อย่างหลากหลาย (World Englishes) โดยปรับเปลี่ยนไปตามสังคมและวัฒนธรรมของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องศึกษาและมีความรู้ในด้านการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม (Intercultural Communication) อีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้การจัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  จึงค านึงถึงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี  ทั้งท่ีเป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้อง

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน  และรองรับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญา
เพื่อสังคม 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด ยึดถือความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่ว่า “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” ทั้งนี้เพื่อให้มหาบัณฑิต
สร้างสรรค์ความรู้  สร้างสรรค์การด าเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วย
หลักการบูรณาการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาในภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน ควบคู่ไปพร้อมกับวิถีรักษ์ความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทย น าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปพัฒนาเยาวชน ชุมชน  หน่วยงานและองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาอื่น จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
          13.1.1  หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน 
   คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน 2 วิชา คือ 
 464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม          3(3-0-6) 

  (Foundation of Education for Social Development)  
 464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                        3(3-0-6) 

  (Statistics for Educational Research) 
 

          13.1.2  รายวิชาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ที่มิใช่สาขาการศึกษา
   คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
   จ านวน 1 วิชา คือ 
 462 202 วิธีสอนทั่วไป                                              2(2-0-4) 
      (Methods of Teaching) 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน (คณะศึกษาศาสตร์ ทุกภาควิชา) จ านวน 3 
รายวิชา   
 466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 2(2-0-4) 
      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
      (English for Graduate Students in Education) 
 466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู                                2(2-0-4) 
      (English for Teachers) 
 466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
      (Preparation for English Standardized Tests) 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 พัฒนาความสามารถของบุคคลให้เต็มศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพครู มีความรู้ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ การวิจัย และทักษะภาษาอังกฤษ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ   
 1.2  ความส าคัญ 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา  การผลิตและการ
พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ดังกล่าว  โดยการ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเป็นผู้น าด้านวิชาชีพการสอน
ภาษาอังกฤษ มหาบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นผู้สร้างสรรค์บุคลากรเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในทักษะด้านการสื่อสารเพื่อ
ก้าวเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมโลกและในอนาคต 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้น าด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
         1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย และความเชี่ยวชาญในการวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
         1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน 
การสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม 
         1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ของตนเอง 
         1.3.5 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุ งหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอทุก 2 ปี 

เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 2 
ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

1. ความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบไป
แล้ว 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน
ด้ า น ค ว า ม รู้  เ จ ต ค ติ  ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการท างาน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
น วั ต ก ร ร ม ใ น ด้ า น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนวัตกรรมในด้านการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ 
2 .  พัฒนา ร ะบบส า รสน เทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
 
 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ   
การจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
นวัตกรรมในด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4 .  จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ใ ช้ ก า ร
ประเมินผลที่ เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

การพัฒนาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของผู้สอนตาม 
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห่ งช าติ  พ .ศ .  2552  ภาย ใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1. พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอน    
ที่ ส อ ด แ ท ร ก ห รื อ บู ร ณ า ก า ร       
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร   
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ         
พ.ศ. 2552 

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
2. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
ทักษะการสอนของผู้ สอนที่ มุ่ ง      
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ     
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี    
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
                 ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
                 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนภาษาอังกฤษ หรือ 
                2.2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมี
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ได้รับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
        2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันต่าง ๆ  อาจมีพื้นความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
                2.3.2  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาการศึกษาบางคนไม่มี
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1  นักศึกษาที่มีพื้นความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสามารถลงทะเบียนรายวิชา     
466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ 
                2.4.2  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่มิใช่สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ต้องลงทะเบียนศึกษาในรายวิชา 462 202 วิธีสอนทั่วไป โดยไม่นับหน่วยกิต และได้รับผลการศึกษาเป็น S   
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสอน  
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
 30 30 30 30 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 

         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  2,400,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 
  

        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ก. งบด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  
(ไม่รวมหมวดเงินเดือน) 

640,000 1,280,000 1,360,000 1,440,000 1,520,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  320,000 640,000 680,000 720,000 760,000 
ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) 1,060,000 2,120,000 2,240,000 2,360,000 2,480,000 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 480,000 960,000 1,020,000 1,080,000 1,140,000 

รวม (ข) 480,000 960,000 1,020,000 1,080,000 1,140,000 
รวม (ก) + (ข) 1,540,000 3,080,000 3,260,000 3,440,000 3,620,000 
จ านวนนักศึกษา  30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   77,000 77,000 72,444 68,800 65,818 
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2.7  ระบบการศึกษา  
               [ √ ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 1     
       วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต 
       วิทยานพินธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 39  หน่วยกิต 

       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 39  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2     

       หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6    หน่วยกิต 

       หมวดวิชาบังคับ  17 หน่วยกิต 

       หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4    หน่วยกิต 

       วิทยานพินธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12  หน่วยกิต 
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 

แผน ข   
       หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6    หน่วยกิต 
       หมวดวิชาบังคับ 23  หน่วยกิต 
       หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4    หน่วยกิต 
       การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6    หน่วยกิต 
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 

   
การสอบประมวลความรอบรู้ 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ นักศึกษาแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู้ด้วยข้อเขียนและ/
หรือปากเปล่า 

 
      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวชิานั้น ๆ  ดังนี้ 
             462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
      คณะศึกษาศาสตร ์ 
    464 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
    466 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
     คณะศึกษาศาสตร ์ 
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           เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
     5 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
             เลขตัวที่สอง   หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
     0-4 หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไป 
     5-6  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
     7 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนและการประเมิน 
     8 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
             เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
   

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมง         
ต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
     รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมง         
ต่อสัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวชิาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาดว้ยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา 
 รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
   นักศึกษาที่มีพื้นความรู้ด้านทกัษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต้องลงทะเบียนรายวิชา
ต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
 466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2*(2-0-4)  
  (English for Teachers) 
   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนที่มิใช่สาขาที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้ในปีแรกที่เข้าศึกษา 
 462 202 วิธีสอนทั่วไป 2*(2-0-4) 
  (Methods of Teaching) 
      
 1. แผน ก แบบ ก 1  
   1.1 วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 2 หน่วยกิต 
  466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   2*(2-0-4) 
       (Seminar in English Instruction) 
  1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 39 หน่วยกิต 
  466 587 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า     39 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
 
  2. แผน ก แบบ ก 2 
   2.1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต  
  464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
   (Foundation of Education for Social Development) 
  464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)  
   (Statistics for Educational Research) 
  
   2.2 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 17 หน่วยกิต 
  466 504 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
   (Academic Listening and Speaking) 
  466 505 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ 2(2-0-4)  
   (Academic Reading and Writing) 
  466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
   (Linguistics for English Language Teaching) 
  466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอน 2(2-0-4) 
   ภาษาอังกฤษ  
   (World Englishes and Implications for English  
   Language Teaching) 
  466 571 การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
   (English Teaching Pedagogy) 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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  466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
   (English Language Testing and Evaluation) 
  466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 2(2-0-4) 
   สื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
   (Media, Innovation and Information and Communication  
   Technology for English Language Teaching) 
  466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   
   (Research of English Language Teaching)  

  2.3 หมวดวิชาเลือก จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
   (Preparation for English Standardized Tests) 
  466 552 การวิเคราะห์ภาษา  2(2-0-4) 
   (Language Analysis) 
  466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4) 
   (Second Language Acquisition) 

 466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  
  (Learning Management and Techniques in  
  Teaching English) 

  466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
  (Seminar in English Instruction) 
 466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
  (Curriculum Development in English Language  
  Teaching) 
  466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  2(2-0-4) 
  (Teaching of English for Specific Purposes) 
  466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
   (Materials Development for English Language Teaching) 
  466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ  2(0-4-2) 
   (Practicum in English Language Teaching) 
  466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
   (Research Works on English Language Teaching) 

  2.4 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
  466 588 วิทยานิพนธ์               มีค่าเทียบเท่า     12   หน่วยกติ 
   (Thesis) 
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 3. แผน ข 
   3.1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 
  464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
   (Foundation of Education for Social Development) 
  464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6) 
   (Statistics for Educational Research) 
 
          3.2 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 23 หน่วยกิต 
  466 504 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
   (Academic Listening and Speaking) 
  466 505 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ 2(2-0-4) 
   (Academic Reading and Writing) 
  466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
   (Linguistics for English Language Teaching) 
  466 552 การวิเคราะห์ภาษา  2(2-0-4) 
   (Language Analysis) 
  466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอน 2(2-0-4)
   ภาษาอังกฤษ  
   (World Englishes and Implications for English Language  
   Teaching) 
  466 571 การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
   (English Teaching Pedagogy) 
  466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
   (English Language Testing and Evaluation) 
  466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
   (Curriculum Development in English Language Teaching) 
  466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 2(2-0-4) 
   สื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
   (Media, Innovation and Information and Communication  
   Technology for English Language Teaching) 
  466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   (Research of English Language Teaching) 
  466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
   (Research Works on English Language Teaching) 

  3.3 หมวดวิชาเลือก จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
   (Preparation for English Standardized Tests) 
  466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4) 
   (Second Language Acquisition) 
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  466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
   (Learning Management and Techniques in Teaching  
   English) 
  466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
  (Seminar in English Instruction) 
  466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  2(2-0-4) 
   (Teaching of English for Specific Purposes) 
  466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
   (Materials Development for English Language Teaching) 
  466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ  2(0-4-2) 
   (Practicum in English Language Teaching) 
 
   3.4 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 
  466 589 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า    6 หน่วยกิต
   (Independent Study) 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
 
 แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2*(2-0-4) 
รวมจ านวน - 

 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

466 587 วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 13 
รวมจ านวน 13 

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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 แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

466 587 วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 13 
รวมจ านวน 13 

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

466 587 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 13 
รวมจ านวน 13 
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 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
466 504 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
466 571 การสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 2(2-0-4) 
466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
466 505 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ 2(2-0-4) 
466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอน 2(2-0-4) 
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

รวมจ านวน 11 
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 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

 วิชาเลือก 4 
รวมจ านวน 4 

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

466 588 วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า)   12 
รวมจ านวน 12 
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 แผน ข 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
466 504 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
466 571 การสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
466 505 การอ่านและการเขียนเชิงวชิาการ 2(2-0-4) 
466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอน 2(2-0-4) 
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

รวมจ านวน 11 
 
 



มคอ. 2   21 

 แผน ข 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

466 552 การวิเคราะห์ภาษา 2(2-0-4) 
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การ

สอนภาษาอังกฤษ 
2(2-0-4) 

466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
 วิชาเลือก 4 

รวมจ านวน 10 
 

         
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
466 589 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
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    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
462 202 วิธีสอนทั่วไป  2(2-0-4)
 (Methods of Teaching) 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  ความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิธีสอน เทคนิค 
 การสอนใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การปกครองชั้นเรียน วินัย
 และการ เสริมแรง การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใช้สื่อ
 และอุปกรณ์การเรียน การสอน การวัดและการประเมินผล การเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน 
 ตลอดจนการนิเทศโครงงานและลักษณะครูที่ด ี
   
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Foundation of Education for Social Development) 
  ปรัชญาตะวันตกโดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา  ปรัชญาตะวันออกทาง
 การศึกษา แนวคิดพุทธธรรม แนวทางในการก าหนดนโยบายการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที ่
 เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน  แนวคิดพื้นฐาน
 ทางสังคมศาสตร์ ระบบการศึกษาและกระบวนทัศน์ทางสังคมต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 
   
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Statistics for Educational Research) 
  สถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่าประชากร             
 การทดสอบ สมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน    
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 
   
466 503  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(2-0-4)
 (English for Teachers) 
 เงื่อนไข : 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่านบทความวิชาการ
 ส าหรับครู การน าเสนอผลงานวิชาการ  
   
466 504 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 (Academic Listening and Speaking) 
  กระบวนการฟังและพูดเพื่อความเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ข้อความในบทฟังทั้งใน
 ชีวิตประจ าวันและในเชิงวิชาการ จากสื่อการฟังที่หลากหลายทางโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ และ
 อินเทอร์เน็ต การใช้กลยุทธ์การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ   
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466 505 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  2(2-0-4) 
 (Academic Reading and Writing) 
  การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม
 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทบทวนกฎไวยากรณ์  การใช้ภาษา ค าศัพท์ และพัฒนาการคิด
 วิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบภาษาที่หลากหลาย  หลักการเขียน  การวิเคราะห์โครงสร้างภาษา  
 
466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Preparation for English Standardized Tests)  
  ทักษะพื้นฐานเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์รูปแบบและ
 องค์ประกอบข้อสอบต่าง ๆ การศึกษากลยุทธ์ในการท าข้อสอบภาษาอังกฤษ การฝึกท าข้อสอบ
 ภาษาอังกฤษ 
   
466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Linguistics for English Language Teaching) 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

   
466 552 การวิเคราะห์ภาษา  2(2-0-4) 
 (Language Analysis) 
  การวิเคราะห์ภาษาในด้านเสียง ศัพท์ โครงสร้าง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งทาง ท ฤ ษ ฎี
 และปฏิบัติ การใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   
466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4) 
 (Second Language Acquisition) 
  ทฤษฎี หลักการ และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการได้มาของภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สอง 
 การใช้สองภาษา การประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน กระบวนการของการเรียนรู้ภาษาที่สอง      
 ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่ส าคัญ 
   
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (World Englishes and Implications for English Language Teaching) 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ ในโลก บทบาทของภาษาอังกฤษ    
 ในปัจจุบันที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง และภาษาอ่ืน ๆ  นัยส าคัญที่มีต่อ
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรวมถึงวัฒนธรรม การใช้ติดต่อสื่อสาร และอัตลักษณ์ แนวโน้มใน
 ปัจจุบันเพื่อการวิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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466 571 การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Teaching Pedagogy) 
  ทฤษฎี และแนวทางการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักวิธีสอน         
 ภาษาอังกฤษตามทฤษฎี ภาษาศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการสอน
 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
   
466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Learning Management and Techniques in Teaching English) 
  รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การออกแบบและ   
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนกับภาษาอังกฤษ 
 และแบบเรียนรวม เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้แบบ      
 ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Language Testing and Evaluation) 
  หลักการและเทคนิคการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาภาษาอังกฤษ การสร้างและ  
 การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาภาษาอังกฤษ การประเมินตามสภาพจริ ง การน า
 ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
   
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Seminar in English Instruction) 
  การอภิปรายเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ ประเด็นและแนวโน้มในการสอน
 ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวความคิดเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
 ใช้ในการสอนภาษา 
   
466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Curriculum Development in English Language Teaching) 
  ทฤษฎีและงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรการสอน
 ภาษาอังกฤษ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์
 หลักสูตร กระบวนการที่ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการสอน 
 การบูรณาการนวัตกรรมเพื่อด าเนินการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารายวิชาและหลักสูตร 
   
466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  2(2-0-4) 
 (Teaching of English for Specific Purposes) 
  การพัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และทฤษฎี         
 การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์นิพนธ์  กา รสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ          
 แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการ
 สอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ การทดสอบและ
 ประเมินผลส าหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
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466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอน 2(2-0-4)
 ภาษาอังกฤษ 
 (Media, Innovation and Information and Communication Technology  
 for English Language Teaching) 
  แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้
 ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
 เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อ
 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมิน การปรับปรุง และ
 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
   
466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Materials Development for English Language Teaching) 
  กระบวนการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษส าหรับชุมชนท้องถิ่น การวิเคราะห์
 ความต้องการ การก าหนดเป้าหมายและผลการเรียนรู้ การคัดเลือกเนื้อหา การจัดล าดับและ 
 กิจกรรมเนื้อหา การก าหนดกรอบการพัฒนาสื่อ การก าหนดรูปแบบบทเรียน การน าเทคโนโลยีมา
 ช่วยในการออกแบบและพัฒนาสื่อ การประเมินสื่อที่สร้างขึ้น การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัด
 โครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
   
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ  2(0-4-2) 
 (Practicum in English Language Teaching) 
  การฝึกสอนแบบจุลภาคและฝึกสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้การนิเทศของอาจารย์นิเทศและ
 อาจารย์พี่เลี้ยง การฝึกการจัดกิจกรรมวิชาการ และการศึกษาดูงานใน หรือต่างประเทศ  
  มีการศึกษานอกสถานที่ 
   
466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Research of English Language Teaching) 
  ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
 กระบวนการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การฝึก
 ปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
 เรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย การท า
 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการพัฒนาผู้เรียน 
   
466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
 (Research Works on English Language Teaching) 
  การส ารวจ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานวิจัยส าคัญเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ           
 ในประเด็นต่าง ๆ ปัญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย ผลการวิจัย การสรุปและอภิปราย 
 ผลการวิจัย ศึกษาแนวทางการประเมิน รายงานการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษเป็น
 ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง ปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยและน าผลงานวิจัยไปใช้ในการ พั ฒ น า
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
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466 587 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า   39 หน่วยกิต 
(Thesis) 

การค้นคว้า วิจัย แสดงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดรวบยอดในประเด็นต่าง ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส าหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระเบียบ  
วิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

466 588 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis) 
เงื่อนไข : นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบ 17 หน่วยกิตแล้ว 

การค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อก่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการ 
ส าหรับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

466 589 การค้นคว้าอิสระ                                                  มีค่าเทียบเท่า 6  หน่วยกิต 
(Independent Study) 
เงื่อนไข : นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบ 23 หน่วยกิตแล้ว 

การค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษา การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน โดยเลือกศึกษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
       3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 อาจารย ดร.ภัทรธีรา

เทียนเพิ่มพูล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(2553)       
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

9 12 

2 อาจารย์ ดร. สุนีตา 
โฆษิตชัยวัฒน์  
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร)์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

9 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
พีรพัฒน ยางกลาง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

Ph.D. (Linguistics) 
The University of Leeds, UK 
(2012)   
อ.ม. (ภาษาศาสตร)์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)    
เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(2543) 

9 12 

3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา 

เทียนเพิ่มพูล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(2553)       
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

9 12 

2 อาจารย์ ดร. สุนีตา 
โฆษิตชัยวัฒน์  
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร)์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2534) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) 

9 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

พีรพัฒน ยางกลาง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

Ph.D. (Linguistics) 
The University of Leeds, UK 
(2012)   
อ.ม. (ภาษาศาสตร)์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)       
เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(2543) 

9 12 

4 ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา 
กนกศิลปธรรม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

Ph.D. (Applied Linguistics) 
Georgetown University, USA 
(2003) 
M.A.  (Linguistics & EFL)
Southern Illinois University at
Carbondale, USA (1983)
อ.บ.   (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)

9 12 

5 อาจารย ดร. บารมี เขียววิชัย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x

Ph.D. (English Language and 
Applied Linguistics) University 
of Birmingham, UK (2013) 
M.A.  (Language Studies)
Lancaster University, UK
(2010)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

9 12 

 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 อาจมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) รายวิชา 466 584 การ
ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ (Practicum in English Language Teaching) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
  (1) ทักษะในการฝึกสอนแบบจุลภาคและฝึกสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้การนิเทศของอาจารย์
นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง การฝึกการจัดกิจกรรมวิชาการ และการศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศ  ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้นในชั้นเรียน
จริง 
  (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม นอกจากงาน
สอนแล้วยังมีงานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาตนและสังคม จัดท าโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
ครู และท าวิจัยในชั้นเรียน 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  (4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้ 
  (5) มีความกล้าในการแสดงออก  และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้   

 4.2  ช่วงเวลา 
                     ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น หรือภาคการศึกษาปลาย  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
ฝึกทักษะปฏิบัติงาน/ฝึกภาคสนาม  4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า วิจัย แสดงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดรวบ
ยอดในประเด็นต่าง ๆ  เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส าหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อก่อให้เกิด
พัฒนาการทางวิชาการส าหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง เ ป็ น ที่
ยอมรับ 
  แผน ข การค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษา การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน โดย
เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        (1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
        (2) นักศึกษาสามารถท าวิจัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
        (3) นักศึกษาสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
        (4) นักศึกษามีจรรยาบรรณของนักวิจัย        
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 5.3  ช่วงเวลา  
  แผน ก แบบ ก 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  แผน ก แบบ ก 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  แผน ข ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
  แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 39 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์(มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
  แผน ข การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
        (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ สกอ.ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
        (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
        (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
        (4) มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อและจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เมื่อ
ด าเนินการสอบประมวลความรู้ผ่านเรียบร้อย   
        (2) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ 
        (3) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ 
        (4) นักศึกษาน าเสนองานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ   
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากจะได้ศึกษาความรู้ทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทฤษฎี 

และวิธีสอนภาษาอังกฤษแล้วนักศึกษายังได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ คุณลักษณะพิเศษด้าน
บุคลิกภาพ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านภาวะผู้น าความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการปลูกฝังจาก

คณาจารย์ในด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู อาทิ การแต่งกาย  
การวางตัว การใช้ภาษา เป็นต้น 

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษาได้ทราบถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูในการเรียนการสอน 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง 

นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดและหมุนเวียน
บทบาทการเป็นหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี และเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างวินัยในตนเอง เช่น 
การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนสม่ าเสมอ เป็นต้น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาได้ เ ห็น ถึงคุณค่า  ความงามของศิลปวัฒนธรรมไทย  
ภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และการสร้างสรรค์ภาษาระหว่างการสอน
แล้วน ามาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติ โดยการสอนเนื้อหา  
ด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน อาทิ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย น่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนานิสัยในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม บนมาตรฐานการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
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  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) สอน อบรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่น และความเป็นสากลในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
   2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ 
   3) ศึกษาจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเชิงบวก และเชิงลบ เพื่อให้
ผู้เรียนได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน     
   4) ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิชาการทางด้านหลักสูตรและ     
การสอน 
   5) จัดระเบียบการเข้าชั้นเรียน 
   6) จัดให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 
 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ความรับผิดชอบในการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายของผู้เรียน  
   2) พฤติกรรมในการแสดงออกทางกาย และการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
   3) ประเมินจากปริมาณการน าเสนองาน จากการท างานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
   4) ประเมินจากการจัดกิจกรรม โครงการ 
 
 2.2 ด้านความรู้ 
  นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของ
รายวิชา เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บนมาตรฐานความรู้ด้านวิชาการที่
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประยุกต์ปรัชญาการศึกษาวิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการ และ
จิตวิทยาการศึกษา  
   2) ออกแบบพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการเรียนรู้ 
   3) สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา    
วิจัยทางการศึกษา  
   4) ประยุกต์จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ
การศึกษา  
   5) พัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ
การศึกษา 
   6) ประยุกต์ทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและการสอนภาษาอังกฤษ 
   7) ประยุกต์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
   8) ประยุกต์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การบรรยาย อภิปราย และร่วมการแสดงความคิดเห็นตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และจากประสบการณ์  
   2) การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แบบงาน
เดี่ยว คู่ และกลุ่ม 
   3) การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
   4) การปฏิบัติงานเดี่ยว คู่ และกลุ่ม  
   5) การเรียนโดยกรณีศึกษา จากหลักสูตรและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
   6) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
   7) การให้ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาร่วมชั้น  
 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ตรวจผลงาน และการน าเสนอ  
   2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาที่เรียน 
   3) การทดสอบย่อย 
   4) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
   5) การประเมินตามสภาพจริง เช่น การท ารายงาน การวิจัย การท าชิ้นงาน การน าเสนอ
งาน การเสนอผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
   6) การประเมินตนเองของนักศึกษา 
   7) การประเมินโดยนักศึกษาร่วมชั้น 
 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษต้องมีความสามารถในการประยุกตใ์ช้ความรู้ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติได้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของการสอน
ภาษาอังกฤษและการท าวิจัยโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) วิเคราะห์ข้อเท็จจริง แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   2) สังเคราะห์ประเมินค่าและน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
ในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน 
   3) สร้างสรรค์งานที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และหลักการ  
   2) วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และหลักการ 
   3) ประเมินค่า และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
   4) การน าเสนอผลงาน 
   5) การฝึกปฏิบัติ 
   6) การศึกษาค้นคว้าอิสระจากแหล่งเรียนรู้ และสืบค้นจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
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   7) การเรียนโดยกรณีศึกษา จากหลักสูตรและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
   8) การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
   9) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแต่ละบริบทของผู้เรียน 
   10) การให้ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาร่วมชั้น  
 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินความคิดในการวิพากษ์ วิจารณ์ประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายวิชา ชิ้นงาน  
รายงานบทความ งานวิจัย การสัมมนา  
   2) การเขียนบทความเชิงวิชาการ  
   3) การวิเคราะห์งานวิจัย และบทความวิชาการ 
   4) การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
   5) การประเมินตามสภาพจริง และเสนอผลการปฏิบัติงานที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง 
   6) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
   7) การประเมินตนเองของนักศึกษา 
   8) การประเมินโดยนักศึกษาร่วมชั้น 
  
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษมีบทบาทในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ 
รวมถึงรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยต้องครอบคลุม
ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) วิเคราะห์ธรรมชาติของบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และปรับตัวให้เข้ากับบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) วางแผนการท างานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การท ากิจกรรม การท างานกลุ่ม การท าชิ้นงาน การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ การเสนอ
ผลงาน 
   2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองของผู้เรียน 
   3) การสอดแทรกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม 
   4) การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
  
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม โดยสรุปผลการประเมินจากเสียงส่วนใหญ่ 
   2) การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม การท างานกลุ่มของนักศึกษา  
   3) การน าเสนอผลงาน 
   4) การสังเกตการท างานกลุ่ม 
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   5) การตรวจสอบการตรงเวลาและความครบถ้วนในการส่งชิ้นงาน 
 
        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ สามารถท างานวิจัยหรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ และประเมินผลโดยใช้การวิเคราะห์  เชิง
ตัวเลข เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนมาตรฐานที่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า     
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
   2) สื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ 
 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียง น าเสนอเป็นภาษาเขียน และการน าเสนอ
ด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
   2) สอนและส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
   3) สอนและส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

4) การก าหนดภาระงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) การก าหนดภาระงานที่ต้องมีการน าเสนอด้วยสื่ออิเล็กโทรนิกส์   

   6) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยและการแสวงหาความรู้เป็นฐาน  
   7) ใช้การจัดการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้จากการสืบค้น วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
    
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงาน การสื่อสารด้วยวาจาจาก
การรายงาน และการอภิปรายทั้งในชั้นเรียนและต่อผู้อื่น 
   2) การประเมินจากการน าเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
   3) การประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
   4) การประเมินจากภาระงานของนักศึกษา 
   5) การน าเสนอผลงาน 
  
 2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับการประกอบอาชีพ โดยต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
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  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) ออกแบบการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 
   2) ออกแบบและประเมินนวัตกรรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) ลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ 
    2) จ าลองสถานการณ์เพื่อปฏิบัติการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ ออกแบบการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่ 2 และในฐานะภาษาต่างประเทศ 
   3) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
   4) การน าเสนอการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
   5) การท างานกลุ่ม 
   6) การสาธิต 
   7) การให้ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาร่วมชั้น  
 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) การตรวจ และการน าเสนอผลงานในการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ  
   2) การตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3) การประเมินจากผลงาน  
   4) การประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
   5) การประเมินจากการสอบข้อเขียน 
   6) การประเมินตนเองของนักศึกษา 
   7) การประเมินโดยนักศึกษาร่วมชั้น 

         
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 ประยุกต์ปรัชญาการศึกษาวิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยา
การศึกษา  
  2.2 ออกแบบพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการ
เรียนรู้ 
  2.3 สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา    วิจัยทาง
การศึกษา  
  2.4 ประยุกต์จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในแต่ละระดับการศึกษา  
  2.5 พัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในแต่ละระดับการศึกษา 
  2.6 ประยุกต์ทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและการสอนภาษาอังกฤษ   
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  2.7 ประยุกต์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  2.8 ประยุกต์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 วิ เคราะห์ข้อเท็จจริง  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ             
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  3.2 สังเคราะห์ประเมินค่าและน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน 
  3.3 สร้างสรรค์งานที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 วิเคราะห์ธรรมชาติของบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และปรับตัวให้เข้ากับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 
ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 วางแผนการท างานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
  5.2 สื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการ
สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้                   
  6.1 ออกแบบการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 
  6.2 ออกแบบและประเมินนวัตกรรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
    ความรับผิดชอบหลกั                                     ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

462 202 วิธีสอนทั่วไป    o     
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม      o  o 

464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา       o  o 
466 503 ภาษาอังกฤษสําหรับครู o      
466 504 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ o    o  o o 

466 505 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  o   o o    o o 
466 508 การเตรียมสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ o   o o  
466 551 ภาษาศาสตรสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ o o o o o  o o  o  o  o  o 

466 552 การวิเคราะหภาษา o o o      o  o o o   o 
466 553 การเรียนรูภาษาที่สอง o o o o        o o o   o 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกตใชในการ 

   สอนภาษาอังกฤษ 
o   o   o  

466 571 การสอนภาษาอังกฤษ o   o    
466 572 การจัดการเรียนรู และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ o   o   o  
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ o   o o  o 
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ o    o   
466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ o  o  o o  o  o  
466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ o o   o o  o  o 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
    ความรับผิดชอบหลกั                                      ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

466 582 ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

o o   o  o  o   

466 583 การพัฒนาส่ือเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ o o   o o  o  o  
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ o    o   o  
466 585 วิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ o       
466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ o     o  
466 587 วิทยานิพนธ   o          o 
466 588 วิทยานิพนธ   o          o 
466 589 การคนควาอิสระ   o          o
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการ     
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     
และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลหลักสูตร และน าผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต  ประเมินจากมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ แต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อควา มรู้  
ความสามารถ  ความม่ันใจของมหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2.2.2 การส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม        
เพื่อประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ  เช่น ปีที ่1 ปีที่ 3 เป็นต้น 
  2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
  2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความ      
พึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
  2.2.5 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้            
จากสาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา  
  2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ านวนสิทธิบัตร  จ านวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550     
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ภาควิชาฯได้มีการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและ
บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
 1.1   มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 1.2   จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ภาควิชาฯ ได้วางแผนการจัดการศึกษาและสนับสนุนความก้าวหน้าของคณาจารย์ ดังนี้  
          2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
        2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
        2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
        2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
        2.1.4 ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
        2.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
        2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
 2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
        2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
        2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน           
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ์  
        2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
        2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 
        2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
        2.2.6 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
        2.2.7 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐานนั้น หลักสูตรได้ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติ
แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ทั้งนี้ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา       
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 2.2 มีระบบและกลไกเพื่อก ากับให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 
3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการรับนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการส่งเสริม    
และพัฒนานักศึกษา 
 3.3 ส ารวจการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาและการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 3.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
 
4.  อาจารย์ 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการบริหาร    
และพัฒนาอาจารย์ 
 4.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านคุณภาพอาจารย์ 
เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4.3 ส ารวจการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 
 5.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการประเมิน
ผู้เรียน 
 5.4 มีระบบและกลไกเพื่อก ากับให้มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 5.5 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านสิ่งสนับสนุน   
การเรียนรู้ 
 6.2 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี

2562 
ปี  

2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)   ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี

2562 
ปี  

2563 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธก์ารสอน หรือ  
การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก

นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
1.1.2 การประชุมอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณาจารยผ์ู้สอนทั้งในระดับ

สาขาวิชา ภาควชิา และคณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
 1.1.3  จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน  เพื่อน ามา

วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1  โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต 

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้มหาบัณฑิตประกอบการประเมิน 

2.3  โดยผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 2.3.1 ติดตามมหาบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ / หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ 
2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/
หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยท่ีไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 

4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท า  

ทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็น
ในการปรับปรุง 

4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาก่อน

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 

(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)  รายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
      (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
      ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษา              
      ในระยะเวลา 5 ปี 
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(ฉ)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ชื่อ – นามสกุล   
 นางสาวภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(2553) 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย  
      ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  นฤมล ตันติชาติ และภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล. (2557). “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน   
   วรรณกรรมภาษาอังกฤษด้วยวงจร วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
   อย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร” Veridian E-Journal ปีที่ 7, ฉบับที่ 2  
   (พฤษภาคม-สิงหาคม): 369-380. (TCI กลุ่ม 1) 

  Proceedings 
   วิโรจน์ อัศวจารพุันธุ์ และภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล. (2560). “การพัฒนาความสามารถในการใช้
    หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Reported Speech โดยใช้การสอนด้วยวิธี 
    แลกเปลี่ยนบทบาท ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.” ใน Proceeding  
    รวมบทความวิจัยระดับชาติ, 307-316. การน าเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
    ระดับชาต ิสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร, 3-4 มิถุนายน 2560. นครปฐม: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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  เพ็ญนภา แป้นอินทร์ และภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล. (2559). “ผลของรูปแบบการเรียนรู้และ
   กา รสอนแบบกลยุ ทธ์ ช่ ว ยจ า ที่ มี ต่ อผลสั มฤทธิ์ ด้ า นค า ศั พท์  ของนั ก เ รี ยน           
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: กรณีศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น.” ใน Proceedings  
   รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 197-206. การน าเสนอ ผลงานวิจัยการประชุม
   วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมและงานวิจัย กลไก พัฒนาประเทศวิทยาลัย
   เทคโนโลยีสยาม, 14 กรกฎาคม 2559. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ วิทยาลัย    
   เทคโนโลยีสยาม. 
  เหมือนใจ สระทองยอด และภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล. (2559). “การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการอ่านขยายความ ส าหรับ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จังหวัดนครปฐม.” ใน Proceedings 
   รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 255-261. การน าเสนอผลงานวิจัยการประชุม
   วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมและงานวิจัย กลไก พัฒนาประเทศ  
   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 14 กรกฎาคม 2559. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  
   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. 
  Thienpermpool, P. (2016). “Different Age Groups’ Conceptions of   
   Teachers’ L1 Use in the EFL Classroom.” In Proceedings of the 5th  
   International Conference on Language, Innovation, Culture and  
   Education, 32-37. United Arab Emirates. 
  Thienpermpool, P. (2015). “EFL Learners’ Conceptions of Academic English 
   Reading.” In Proceedings of The International Conference on Language, 
   Education, Humanities and Innovation, 168-172. Royal Plaza Hotel, 
   Singapore, March 21-22, 2015. Nakhon Pathom: Silpakorn University. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
466 373  การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ        
466 473  การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 
466 476  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
466 480  การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนท้องถิ่น      

ระดับบัณฑิตศึกษา 
101 502 ภาษาอังกฤษส าหรับสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
466 520 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 
466 521 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ 
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
466 583 การสร้างสื่อภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับชุมชนท้องถิ่นไทย 
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466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
472 518 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
 
 

  ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

                  (อาจารย ์ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพลู) 
                   วันที ่7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ชื่อ – นามสกุล   
 นางสุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
 ศ.ม.   (เศรษฐศาสตร)์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 
 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531)  

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)    
 ผลงานวิจัย 

     ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  สิรินาถ ธารา และสุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์. (2558). “การพัฒนากิจกรรมการอ่านเน้น     
   ภาระงาน เพื่อเสริมสร้างผลสมัฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  
   ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” Veridian E-Journal ปีที่ 8,  ฉบับที่ 2 
   (พฤษภาคม-สิงหาคม): 1361-1376. (TCI กลุ่ม 1) 

 Proceedings 
  นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ และสุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์. (2560). “ผลของหนังสืออิเล็คทรอนิคส์

  เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับ 
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี.” ใน Proceeding  

   รวมบทความวิจัยระดับชาติ, 287-295. การน าเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
  ระดับชาต ิสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 3-4 มิถุนายน 2560. นครปฐม: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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  ฐิติยา เชาวน์ชื่น และสนุีตา โฆษิตชัยวัฒน์. (2560). “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอา่น 
  ภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้นภาระงานส าหรับนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.” ใน Proceeding รวมบทความวิจัยระดับชาติ, 265-275.         
  การน าเสนอผลงานวิจัยและวทิยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง 
  ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 3-4 มิถุนายน 2560. นครปฐม:  

   โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  มยุรฉัตร ฉัตรพุฒิชัย และสุนตีา โฆษิตชัยวัฒน์. (2560). “ผลการใช้วธิีสอนแบบ SQ4R 

  ร่วมกับแผนผังกราฟิกต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของ
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
  อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม.” ใน Proceeding รวมบทความวิจัยระดับชาติ, 296-316.    
  การน าเสนอผลงานวิจัยและวทิยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวข้อง 
  ครั้งที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  3-4 มิถุนายน 2560. นครปฐม:  

   โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
080 177  ภาษาอังกฤษ 1                                        
080 178  ภาษาอังกฤษ 2                                        
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                        
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
466 100  ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ     
466 222  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2                           
466 333  การแปล 
466 471  การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
466 475  โครงงานภาษาอังกฤษ 
466 476  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
510 202  ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
466 428  การศึกษารายบุคคล 
466 500  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
466 503  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
466 506  การแปล 
466 520  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 
466 521  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 
466 575  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
466 582  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
466 584  การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ 
466 585  วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
466 586  งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
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472 611  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
 
 

    ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

         (อาจารย ์ดร. สุนีตา โฆษิตชยัวัฒน์) 
                   วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจงความสัมพันธ์ของคณุวุฒิระดับปริญญาเอกกับหลักสูตร 

 

     อาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์  จบการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา แบบ 2.1  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ท า
วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ความรู้ด้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลสอบวิทยานิพนธ์ดี ในใบแสดงผลการศึกษาดังกล่าวได้แสดงจ านวนรายวิชาทั้งสิ้น 19 
รายวิชา และวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 สถิติข้ันสูงและวิธีวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน และการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ หมวดวิชาแกน 4 วิชา ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนา
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิต
ทางหลักสูตรและการสอน และฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส่วนรายวิชาอีกจ านวน 5 รายวิชา   
เป็นรายวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    

จากรายวิชาที่ อาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น มีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คือ รายวิชา สัมมนาการพัฒนาและการ
ออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ การสอนไวยากรณ์ สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ ประเด็น
ปัจจุบันในการสอนอ่านและการศึกษาภาษาอังกฤษ และสัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งในหลักสูตรที่ อาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ ส าเร็จการศึกษา สอดคล้องกับรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะด้านดังนี้  

วิชาบังคับเอก ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เช่น การสอน
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ 
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัยด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ การแปล ภาษาอังกฤษส าหรับครู สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน เป็นต้น 
 วิชาเลือกเอก การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ของ อาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ยังสัมพันธ์กับหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ด้วย  

ทั้งนี้ ได้แนบใบแสดงผลการศึกษาของ อาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ มาพร้อมกับค าชี้แจงความสัมพันธ์
ของคุณวุฒิระดับปริญญาเอกกับหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ชื่อ – นามสกุล   
 นายพีรพัฒน์  ยางกลาง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Linguistics) The University of Leeds, UK (2012) 
 อ.ม. (ภาษาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2543) 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)    
 ผลงานวิจัย 
     ผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
        บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  Yangklang, P. (2014). “Phrasal Verbs in English.” The Journal of the Faculty of 
   Arts, Silpakorn University. 35(1), pp. 142-160. (TCI 1) 

 Proceedings 
  Yangklang, P. (2015). “The Translation of ‘khoN’ into English Modal Auxiliaries: 

  An implication for English Grammar Textbook Revision.” The 2nd  
  International Language and Language Teaching Conference Proceedings, 
  25–26 September 2015, Santana Dharma University, Yogjakarta,  
  Indonesia. pp. 655 – 670. 

  Wattanasarat, P., Yangklang, P., & Kitkhunnatham, C. (2015) “Local pineapple 
  products marketing development as souvenir for tourism in Prachuap     
  Khiri Khan Province, Thailand. International Conference Graft Villages and 
  Tourism Development. Vietnam Pp. 675-681. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
761 392  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ                       
764 110  ทักษะการเขียน 2                            
764 113  ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ                             
764 114  หลักการแปล                          
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764 202  ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
764 401  การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
765 216  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรมและที่พัก 1                       

ระดับบัณฑิตศึกษา 
105 502  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการเกษตร 
106 503  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
466 552  การวิเคราะห์ภาษา 
 

    ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
                    วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ชื่อ-นามสกุล     
 นางบุษบา กนกศิลปธรรม 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
 ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Applied Linguistics) Georgetown University, USA (2003) 
 M.A. (Linguistics & EFL) Southern Illinois University at Carbondale, USA (1983) 
 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2524) 

สังกัด 
 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)    
 ผลงานวิจัย 
     ผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  Kanoksilapatham, B. (2016). “Towards Global English Horizons” Language  
   Education and Acquisition Research Network (LEARN) Journal 
    Vol. 9, No. 2: 44-57. (TCI 1) 
  Kanoksilapatham, B, Khamkhien, A,. (2015). “Assessment of TV Vocabulary 
   Instruction broadcast in Thailand nationwide” The New English Teacher 
   Vol. 9, No. 2 (August): 108-126. (TCI 1) 
   
 Proceedings 
  Kanoksilapatham, B. (2016). “Enhancing Global English and Maintaining Regional 
   Identity: Young Northeastern Thai Learners” 5th Annual International 
   Conference Proceedings on Language, Literature, and Linguistics (L3 
   2016). 78-85. Fort Canning Hotel, Singapore, May 30-31, 2016. 
  Kanoksilapatham, B. (2015). “Integrating instructional innovation for elementary 
   education. CD Proceedings of SOCIOINT15- 2nd” International Conference 
   on Education, Social Sciences and Humanities, 8-10 June 2015, Istanbul, 
   Turkey, 343-352. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 33 ปี  
ระดับปริญญาตรี  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
412 101  การเขียนย่อหน้า 
412 206  การเขียนรายงานค้นคว้า                        
412 213  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
412 214  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
412 251  ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
466 428  การศึกษารายบุคคล 
466 575  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
466 586  งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 

                        ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
                                  (ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม) 
                     วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล     
 นายบารมี เขียววิชัย 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (English Language and Applied Linguistics) University of Birmingham, UK (2013) 
 M.A. (Language Studies) Lancaster University, UK (2010) 
 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

สังกัด 
 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)    
 ผลงานวิจัย 
     ผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  Kheovichai, B. (2014). “Evaluative language in online advertising discourse” 
   Veridian E-Journal Vol. 7(5): 1-13. (TCI 1) 

 Proceedings 
  Kheovichai, B. (2015). “Discourse analysis and business English. In A. Rogers, H. 
   Syarif, Z. Amri, Rusdi, Hamzah, Refnaldi, & H. Ardi (Eds.), Shaping the New 
   Trends of English Teaching and Studies” Proceedings of the 3rd  
   International Seminar on English Language and Teaching (ISELT-3)       
   (pp. 3–7). Padang: State University of Padang. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
     ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
   Kheovichai, B. (2015). “Metaphor in business English” Silpakorn University 
   Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts Vol. 15 No. 1: 93-130. 
   (TCI 1)  
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  ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี  
ระดับปริญญาตรี  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                        
400 102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 
400 103  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 
412 101  การเขียนย่อหน้า 
412 203  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 1 
412 213  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
412 215  ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
412 252  สัมพันธสารภาษาอังกฤษ 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
466 428  การศึกษารายบุคคล 
466 575  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
466 586  งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 

                       ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
                    (อาจารย์ ดร. บารมี เขียววิชัย) 
                  วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษา             
ในระยะเวลา 5 ปี 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จากการตอบแบบสอบถาม
ของนักศึกษาปัจจุบันที่มีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ต่อประเด็น
ต่าง ๆ ของหลักสูตร 
 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย S.D. 
C1 แผนการด าเนินงานของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
1. การสร้างระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรและรายวิชาที่เป็นปัจจุบัน 4.13 0.70 
2. การก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  4.06 0.75 
3. สาขามีแผนช่วยนักศึกษาก่อนเริ่มการเรียน เช่น มีปฐมนิเทศ  4.25 0.66 
4. สาขามีแผนช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียน (coursework)  3.88 0.86 
5. ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ สาขามีแผนการช่วยเหลือนักศึกษาภายหลังจากเรียนในช้ัน 

(coursework) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  3.69 0.92 
6. การก าหนดขนาดชั้นเรียนและกลุ่มเรียนที่เหมาะสมแต่ละรายวิชา 4.38 0.60 
7. สาขาวิชาส่งเสริมสนับสนุนจัดหาแหล่งการเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตร 4.00 0.71 
8. สาขาจัดท าโครงการและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรหรือนอกช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 3.88 0.78 
9. แผนการจัดนักศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและกลุ่มวิชาตามล าดับอย่างเหมาะสม 4.38 0.60 
C2 จุดแข็ง/จุดอ่อนของสาขาวิชา         
10.  หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4.19 0.81 
11.  คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4.13 0.70 
12.  บุคลากรสนับสนุน (เช่น เลขาภาควิชา ส านักงานเลขา เจ้าหน้าท่ีสาขา)  4.06 0.75 
13.  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 4.00 0.61 
14.  ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.75 0.66 
15.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (เช่น อาคาร ห้องเรียน อุปกรณ์การเรยีน สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ) 4.00 0.50 
16.  ความมีชื่อเสียงของสาขาวิชา 4.06 0.90 
17.  การเป็นท่ียอมรับของสังคม 4.19 0.73 
I1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร          
18.  วัตถุประสงค์หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 4.38 0.60 
19.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.38 0.60 
20.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพครูก าหนดโดยครุสภา 4.31 0.58 
21.  หลักสูตรมุ่งผลิตบณัฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและเป็น

ครูที่ดีมีคณุภาพ 4.44 0.61 
I2 โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร         
22.  การก าหนดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับพ้ืนฐานทางการศึกษา) สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ   

 หลักสูตร  4.38 0.70 
23.  การก าหนดรายวิชาบังคับเอกสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 4.38 0.70 
24.  การจัดรายวิชาในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์  4.31 0.68 
25.  การจัดรายวิชาในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้น าในการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 4.44 0.70 
26.  การเรียงล าดับการลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม 4.06 0.75 
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27.  สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในกลุ่ม (หมวด) ต่าง ๆ มีความเหมาะสม 4.25 0.66 
28.  หมวดวิชาบังคับพ้ืนฐานทางการศกึษา     
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา      
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา     

4.63 0.48 

29.  รายวิชาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น 
462 202 วิธีสอนทั่วไป 
463 201 จิตวิทยาการศึกษา  
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
465 515 ภาษาไทยส าหรับคร ู       

4.56 0.50 

30.  466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับครู (English for Teachers) 4.50 0.61 
31.  466 504 การฟังและการพูดระดับสูง (Advanced Listening and Speaking) 4.50 0.71 
32.  466 505 การอ่านและการเขียนระดับสูง (Advanced Reading and Writing) 4.25 0.66 
33.  466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู (Linguistics for Teachers) 4.50 0.50 
34.  466 552 การวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) 4.21 0.67 
35.  466 571 การสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching)    4.56 0.50 
36.  466 572 การจัดการเรียนรู้ วิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
      (Learning Management, Methods and Techniques in Teaching English) 4.50 0.50 
37.  466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ 
      (English Language Testing and Evaluation) 4.50 0.50 
38.  466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ (Seminar in English Instruction) 4.50 0.50 
39.  466 576 การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ 
      (Curriculum Development and Innovation in English Language Teaching) 4.19 0.81 
40.  466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Media, 

Innovation and Information and Communication Technology for Teaching English) 4.33 0.70 
41.  466 585 ระเบียบวิธวีิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 

(Research Methodology in Teaching English) 4.25 0.66 
42.  466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ (Research Works on Teaching English) 4.29 0.70 
43.  466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ (Practicum in Teaching English) 4.08 0.73 
44.  466 588 วิทยานิพนธ ์(แผน ก2) (Thesis: Plan A2) 

 466 589 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) (Independent Study) 4.27 0.85 
I3 คุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก         
45.  คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาตามที่ระบไุว้ในหลักสูตรหรือประกาศรับสมัครมคีวามเหมาะสม 4.50 0.50 
46.  การสอบคัดเลือกมีความเหมาะสม (มีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ) 4.50 0.50 
I4 คุณสมบัติคณาจารย์ท่ีสอนในสาขาภาษาอังกฤษ / อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ           
47.  ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถของอาจารย ์ 4.50 0.71 
48.  คุณธรรมจรยิธรรมของอาจารย ์ 4.25 0.66 
49.  การให้เวลาในการปรึกษาทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษา 3.94 0.97 
50.  ความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษา 4.31 0.68 
51.  ความรับผดิชอบ การเอาใจใส่ เพือ่ช่วยให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 3.94 0.90 
I5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ    
52.  สื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา (เชน่ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอรเ์น็ต  

 เครื่องเสียง เครื่องฉาย ฯลฯ)  4.19 0.73 
53.  หนังสือ ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในห้องสมดุ 4.19 0.73 



มคอ. 2   89 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย S.D. 
54.  ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 4.06 0.75 
55.  ห้องเรียน ห้องประชุมสมัมนา สถานท่ีจัดกิจกรรมโต๊ะ เก้าอ้ี  4.25 0.66 
56.  สถานท่ีส าหรบันักศึกษาเพื่อท างานหรือพักผ่อน 3.88 0.78 
I6 งบประมาณในการผลิตบัณฑิต        
57.  ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา 4.38 0.70 
58.  สาขาวิชาได้น าคา่ธรรมเนียมมาจดัสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักศึกษา 4.19 0.88 
PC1 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน      
59.  ประมวลการสอนตามรายวิชาที่สอน 4.50 0.61 
60.  การเตรยีมการสอนล่วงหน้า 4.38 0.60 
61.  เทคนิคและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  4.38 0.60 
62.  บุคลิกภาพเช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง เหมาะสมกับความเป็นครู 4.50 0.61 
63.  การใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในช้ันเรียนของผู้สอน 4.50 0.61 
PC2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน          
64.  การมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 4.06 0.56 
65.  การรับรู้และเขา้ใจวัตถุประสงค์/กระบวนการเรียนรู้/เกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา 4.19 0.63 
66.  ความรับผดิชอบท างานตามที่ได้รบัมอบหมาย 4.38 0.60 
67.  การเข้าเรยีนสม่ าเสมอ 4.44 0.61 
68.  การเตรยีมตัวล่วงหน้าก่อนเรยีน 3.81 0.53 
69.  กระบวนการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 4.00 0.61 
70.  การท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.25 0.56 
71.  การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองนอกช้ันเรียน 4.25 0.66 
PC3 การจัดการเรียนการสอน    
72.  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.44 0.50 
73.  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.25 0.43 
74. การจัดการเรยีนการสอนเน้นให้ผูเ้รียนน าไปประยุกต์ใช้ 4.31 0.58 
75. การจัดกิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนมคีุณธรรม จรยิธรรม 4.38 0.60 
76. การเชิญวิทยากรและส่งเสริมใหผู้้เรียนได้ค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเตมิจากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ 4.44 0.61 
77. การส่งเสริมใหผู้้เรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 4.38 0.60 
78.  การวัดและประเมินผลหลากหลาย ชัดเจน และเหมาะสม 4.38 0.60 
79.  การประเมินประสิทธิภาพการสอนถูกก าหนดเพื่อปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 4.38 0.60 
80.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์และวิธีประเมินการสอนของอาจารย์ ในแต่ละรายวิชา 3.94 0.66 
PC4 การให้บริการและการสนับสนุน        
81.  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีด้านการใช้และดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนเช่น อุปกรณ์โสต 

คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เปน็ต้น 
4.06 0.83 

 
82. การให้บริการของเจา้หน้าท่ีบัณฑติวิทยาลัยเช่น การยื่นค าร้อง การลงทะเบียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เรียนการสอน 
4.25 0.66 

83. การให้บริการและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาขาวิชาหรือภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนที่เกี่ยวข้องกับ 
การเรยีนการสอน 

4.13 0.93 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

(2) 

จ านวน
คนที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4)= (1) 

      (2)x(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)  
1218 36 7 4.83 

- แบบประเมิน
คุณภาพ
บัณฑิตตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
ของบัณฑิต
วิทยาลยั 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 279 8 7 4.98 
   (2) ด้านความรู ้ 271 8 7 4.84 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 169 5 7 4.83 

 
  (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

138 4 7 4.93 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

101 3 7 4.81 

   (6) คุณลักษณะของบัณฑติตามวชิาชีพ 97 3 7 4.62 
   (7) ผลการพัฒนาบัณฑติตามอตัลักษณ ์ 163 5 7 4.66 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 9 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
7 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) 
(อย่างน้อยร้อยละ 20) 

77.77 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
1. นักศึกษาจบไม่ตรงเวลาตามหลักสูตรหลายคน 
2. อยากให้อาจารย์นา่จะติดตามนักศึกษาท าวิทยานพินธ์ตลอด นักศึกษาบางทีก็ไม่ขยันเองด้วย 
3. บางวิชาเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 
4. วิชาพื้นฐานบางวิชาไม่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเลย ไม่ได้ความรู้เมื่อเรียนเสร็จแล้ว 
5. อาจารย์บางท่านเข้มงวดมาก 
6. ไม่ค่อยมีที่ให้นักศึกษาประชุมกันเอง 

 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในระยะเวลา 5 ปี 

ปีการศึกษา      
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา (ร้อยละเทียบกับจ านวนที่เข้าศึกษาจริง)  
แผนรับ เข้าศึกษาจริง พ้นสภาพ/

ลาออก/ย้ายสาขา 
จบการศึกษา คงเหลือ 

ปี 2556 30  30  14 (46.67) 5 11 (36.66) 
ปี 2557 30  22  3 (13.64) 2 17 (77.27) 
ปี 2558 30  25  1 (4.00) - 24 (96.00) 
ปี 2559 - - - - - 
ปี 2560 30  16  1 (6.25) - 15 (93.75) 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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1. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
  

หมวดวิชา 
โครงสร้างหลักสูตร  

หมายเหตุ เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

เดิม ปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก 1 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 36 39  39   
    หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 39 39  
แผน ก แบบ ก 2 
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 12 
6 6  

2. หมวดวิชาบังคับ  17  17   
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4  ไม่น้อยกว่า 4  
4. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 12 12 12  
    หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 39 39  
แผน ข 
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  6 6  
2. หมวดวิชาบังคับ  23 23  
3. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 4 ไม่น้อยกว่า 4  
4. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3-6 6 6  
    หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 39 39  

 
หมายเหตุ ยกเลิกหลักสูตรประเภทที่ 2 ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู 
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2. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างของรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1. รายวิชาบังคับพื้นฐานทางการศึกษา 
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการ   
            พัฒนา 3(3-0-6)  
            (Foundation of Education for   
            Development) 

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการ 
            พัฒนาสังคม 3(3-0-6)  
            (Foundation of Education  
            for Social Development) 

เพิ่มค าวา่ สังคม ในชื่อ
รายวชิา 
 

2. รายวิชาส าหรับผู้มิได้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิชาชีพครู ลงทะเบียนเพิ่มเตมิจ านวน 3 วิชา 
462 202 วิธีสอนทั่วไป 2*(2-0-4) 
            (Methods of Teaching) 
463 201 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)                  
            (Educational Psychology)   
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา     
            2(1-2-3) 
            (Educational Measurement   
            And Evaluation)  

เหลือจ านวน 1 รายวชิา 
 462 202 วิธีสอนทั่วไป    2*(2-0-4) 
             (Methods of Teaching)  
 

ตัดจ านวนรายวชิาส าหรับ
ผู้มิได้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิชาชีพครู ลงทะเบียน
เพิ่มเติมจ านวน 1 วิชา 

3. รายชื่อวิชาบังคับ 
466 572 การจัดการเรียนรู้ วธิีสอนและ 
            เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ      
            2(2-0-4)   
            (Learning Management,  
            Methods and Techniques in  
            Teaching English) 

466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิค 
            การสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)   
            (Learning Management and  
            Techniques in Teaching  
            English) 

ตัดค าว่า วิธีสอนออก 
 

4. ค าอธิบายรายวิชา 
466 572 การจัดการเรียนรู้ วธิีสอนและ 
            เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ      
            2(2-0-4)   
            (Learning Management,  
            Methods and Techniques in  
            Teaching English) 
ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ การออกแบบและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อน า
ประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษรายภาคและตลอดภาค การบูร
ณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้กับ

466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิค 
            การสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)   
            (Learning Management and  
            Techniques in Teaching  
            English) 
รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนกับภาษาอังกฤษ และ
แบบเรียนรวม เทคนิคการจัดการเรียนรู้
และการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการ
เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   
การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย

ปรับชื่อวิชา ค าอธิบาย
รายวชิาให้กระชับและไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาสื่อ และการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ภาษาอังกฤษ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรมในการเรียนรู้ การเลือกใช้ พัฒนา 
และสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรม การสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล  

ของผู้เรียน 
Learning models and a 
development of English Language 
Teaching models; a syllabus design 
and lesson planning; an integration 
of content in other subject areas 
with English and of collaborative 
learning; techniques and learning 
management; techniques in learning 
management and English language 
teaching; lesson planning based on 
the learner-centred approach; 
lesson planning appropriate to 
learners’ age.  

5. รายวิชาเลือก 
466 506 การแปล  2(2-0-4)  
            (Translation) 
466 507 การอ่านและการสอน  2(2-0-4)  
   (Reading and Instruction) 
466 562 วรรณกรรมภาษาอังกฤษของกวี 
            ซไีรต ์2(2-0-4) 
   (Southeast Asian Writers’  
             English Literatures) 
466 574 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ      
            2(2-0-4) 
   (Supervision of English  
            Instruction)  

รายวชิาเลือก 
แผน ก แบบ ก2 
466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน            
            ภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 
            (Preparation for English  
            Standardized Tests)  
466 552 การวิเคราะห์ภาษา    2(2-0-4) 
   (Language Analysis) 
466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4)  
   (Second Language   
            Acquisition) 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการ 
            ประยุกต์ใช้ในการสอน 
            ภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  
            (World Englishes and  
            Implications for English  
            Language Teaching) 
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ     
            2(2-0-4) 
   (Seminar in English  
             Instruction) 
466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ    
            2(2-0-4) 
 

ตัดรายวิชาเลือกบาง
รายวชิาออก และเพิ่ม
รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
            (Teaching of English for  
            Specific Purposes) 
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
            สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ 
            การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
            (Media, Innovation and  
            Information  and  
            Communication Technology  
            for English Language  
            Teaching) 
466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอน 
            ภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  
            (Materials Development for   
            English Language Teaching) 
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ   
            2(0-4-2)    
            (Practicum in English  
            Language Teaching) 
466 586 งานวิจัยทางการสอน 
            ภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  
            (Research Works on English  
            Language Teaching) 
แผน ข 
466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน 
            ภาษาอังกฤษ  2(2-0-4)   
            (Preparation for English  
            Standardized Tests)  
466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4)  
            (Second Language  
            Acquisition) 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการ 
            ประยุกต์ใช้ในการสอน 
            ภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
   (World Englishes and  
            Implications for English  
            Language Teaching) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ     
            2(2-0-4)  
            (Seminar in English   
            Instruction) 
466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ    
            2(2-0-4)  
            (Teaching of English for  
            Specific Purposes) 
466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอน 
            ภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  
            (Materials Development for   
            English Language Teaching) 
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ   
            2(0-4-2)  
            (Practicum in English  
            Language Teaching) 

7. เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบาย
รายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 วิชาต่อไปนี ้
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาศึกษา 
            ศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4) 
            (English for Graduate Students  
            in Education) 
466 503 ภาษาอังกฤษส าหรบัครู 2(2-0-4) 

 (English for Teachers) 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเปน็ S 

หรือ U และค่าระดับคะแนน 
การพัฒนาทักษะการอา่น การเขียน การพูด 
และการฟังภาษาอังกฤษส าหรับครู เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์
ส าหรับการพัฒนาวชิาชีพครูในระดับวิชาการ 
 The development of English reading, 
writing, speaking, and listening skills 
for teachers in order to enhance 
communicative and critical thinking 
skills for teacher development at the 
academic level.  
 
 

466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู   
2(2-0-4) 
           (English for Teachers) 
           เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S 
หรือ U 
การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการ
อ่านบทความวิชาการส าหรับครู การ
น าเสนอผลงานวิชาการ การพฒันาทักษะ
การสื่อสารและทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับครู 
Development of communication 
skills English speaking skills and 
reading academic articles for 
teachers; academic presentations. 

ตัดรายวิชา 466 500 ออก 
และเปลี่ยนแปลงรหัส
รายวชิา ค าอธิบายรายวิชา 
466 503 ส าหรับนักศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการสอน ให้
เน้นทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
8. ไม่มีรายวชิาเลือกทีเ่ปิดสอนให้คณะ/
ภาควิชาอ่ืน 

466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน 
            ภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 
            (Preparation for English  
           Standardized Tests)  
ทักษะพื้นฐานเพื่อการสอบข้อสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
รูปแบบและองค์ประกอบข้อสอบต่าง ๆ 
การศึกษากลยุทธ์ในการท าข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ การฝึกท าข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ 
Basic skills for English standardized 
tests; analysis of structures and 
elements of varieties of tests; study 
of strategies for English tests; 
practice of English tests.  

เปิดรายวิชาเลือกใหม่ใน
หลักสูตรที่เปิดสอนให้
คณะ/ภาควิชาอ่ืน  
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ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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462 202 วิธีสอนทั่วไป  2(2-0-4)
 (Methods of Teaching) 
  Meanings and  procedures  of  teaching,  relationship  between  philosophy 
 and methods  of   teaching, new  teaching  techniques  based  on student–centered 
 learning,  creation  of  learning  environment,  classroom management,  disciplines 
 and empowerment, analysis of strands and standards of basic education curriculum, 
 planning units and lessons, technology and innovation in teaching, use of media and 
 instructional equipment,  assessment  and  evaluation of learning, supervision of 
 teaching, supervision of projects  and  characteristics of good teachers. 

   
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Foundation of Education for Social Development) 
  Western philosophy of metaphysics, epistemology and axiology, Eastern 
 philosophy of education, Buddhist Dharmic approach in educational policy 
 formation,  psychology of learning development and learners, basic concepts society 
 sciences, educational systems, and social paradigms for educational management to 
 develop society. 
 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Statistics for Educational Research) 
  Basic concepts of descriptive statistics and inferential statistics; probability 
 theory; random sampling techniques; measures of relationship and regression 
 analysis; estimation; hypothesis testing; testing for a different population of means; 
 analysis of variance; analysis of covariance; measures of relationship and regression 
 analysis and some nonparametric techniques for hypothesis testing. 
 
466 503  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(2-0-4)
 (English for Teachers) 
  Development of communication skills English speaking skills and reading 
 academic articles for teachers; academic presentations. 
 
466 504 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 (Academic Listening and Speaking) 
  Process of listening and speaking for general understanding, interpreting, 
 analyzing listening scripts encountered in both daily life and academic situations 
 from a variety of  media, namely Television, radio, movies and the Internet; use of 
 communication strategies in different situations. 
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466 505 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  2(2-0-4) 
 (Academic Reading and Writing) 
  Development of skills in English reading, writing, and critical thinking skills to 
 enhance English language abilities; review of basic grammar, usage, vocabulary; 
 development of critical thinking skills through various kinds of genres; basics of 
 writing process, analysis of language structure. 
 
466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Preparation for English Standardized Tests)  
  Basic skills for English standardized tests; analysis of structures and elements 
 of varieties of tests; study of strategies for English tests; practice of English tests. 
 
466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Linguistics for English Language Teaching) 
  Principles, concepts and theories of linguistics concerning English language 
 learning and teaching, analysis of research in linguistics on English language learning 
 and teaching. 
 
466 552 การวิเคราะห์ภาษา  2(2-0-4) 
 (Language Analysis) 
  Language analysis in phonology, morphology, and syntax; use of 
 languages  for communication both in theory and practice; application of linguistics 
 to English language teaching and learning. 
 
466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4) 
 (Second Language Acquisition) 
  Theories, principles and issues in the first and the second language 
 acquisition, bilingualism and implications to teaching and learning a second 
 language; processes of second language learning in  different  contexts;  related 
 theories; and essential research. 
 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (World Englishes and Implications for English Language Teaching) 
  Analytical comparison of the English languages used in various contexts in 
 the world; roles of World Englishes as first language as well as second and other 
 languages; implications for English language teaching including culture, 
 communication, and identities; current trends for research studies in the field of 
 English Language Teaching. 
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466 571 การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Teaching Pedagogy) 
  Theories and approaches in English teaching past to present; principles of 
 English language teaching based on linguistics; and related application disciplines of 
 theories and approaches in the classroom. 
 
466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Learning Management and Techniques in Teaching English) 
  Learning models and development of English Language Teaching models; 
 syllabus design and lesson planning; integration of content in other subject areas 
 with English and of collaborative learning; techniques and learning management; 
 techniques in learning management and English language teaching; lesson planning 
 based on the learner-centred approach; lesson planning appropriate to learners’ 
 age. 
 
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Language Testing and Evaluation) 
  Principles and techniques in English language testing and evaluation; 
 formulation and implementation of English language tests and evaluative tools; 
 authentic assessment; use of evaluation results to improve English language 
 teaching and learning and curriculum. 
 
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Seminar in English Instruction) 
  Discussion of teaching English at different levels; issues and trends in 
 teaching English; problems in teaching and learning English; innovative approaches 
 and technologies in language teaching. 
 
466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Curriculum Development in English Language Teaching) 
  Curriculum development theories and research; development of English 
 Language Teaching curriculum; problems and trends in the English Language 
 Teaching curriculum development; analysis of  curriculum; essential processes of 
 curriculum development, assessment, and instruction; integrated innovation in 
 implementing changes in the course and curriculum development. 
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466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  2(2-0-4) 
 (Teaching of English for Specific Purposes) 
  Development of teaching English for Specific Purposes (ESP) in historical and 
 theoretical perspectives, needs analysis, discourse analysis, ESP course design, 
 instructional approaches in ESP, issues involved in ESP material development, 
 technology in teaching ESP, testing and evaluation in ESP. 
 
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอน 2(2-0-4)
 ภาษาอังกฤษ 
 (Media, Innovation and Information and Communication Technology  
 for English Language Teaching) 
  Concepts, theories, technology and innovation in education to promote 
 development of English language learning; information and communication 
 technology; analysis of problems from ICT innovation; various learning sources 
 and networks for English language to enhance students learning; design, creation, 
 implementation, evaluation, improvement and development of innovation for 
 English language teaching. 
 
466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Materials Development for English Language Teaching) 
  Process of English Language Teaching syllabus design for local communities; 
 needs analysis; formulating English Language Teaching learning goals and 
 outcomes; content selection, sequencing and text exploitation; materials 
 development framework; lesson formats, information technology for English 
 Language Teaching materials design and development; material evaluation; design 
 of academic projects; vocational projects; design of projects and activities for 
 development; and education for developing local communities. 
 
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ  2(0-4-2) 
 (Practicum in English Language Teaching) 
  Micro-teaching practice, English teaching practice under the supervision of 
 supervisors and mentors, practicum in organizing academic activities and 
 local/international study visit. 
  Filed trips required. 
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466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Research of English Language Teaching) 
  Research theories; research models; research design for English language 
 teaching; research method; action research; conduct of research; presentation of 
 research results; a study of English Language Teaching studies to develop lesson 
 planning; implementation of research method research in solving problems; 
 research proposals; research for developing English teaching and learners. 
 
466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
 (Research Works on English Language Teaching) 
  Investigation, criticisms, comments, and significant research works related to 
 the teaching of English, analysis of research problems, research designs, analysis of 
 research data, summation and discussion of research works, evaluation of research 
 reports in the field of English as a Second Language and English as a Foreign 
 Language, practices in criticizing research studies and applying their results in 
 developing curriculum and learning management. 
 
466 587 วิทยานิพนธ์                                            มีค่าเทียบเท่า   39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  Research, studies, analyses, syntheses, and conceptualization of issues in 
 English Language Teaching to initiate new knowledge using recognized research 
 methods. 
 
466 588 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  Research and studies of issues in English Language Teaching to enhance 
 academic development  using recognized research methods. 
 
466 589 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต  
 (Independent Study) 
  Research, compilation of findings into a report by independently choosing 
 a topic on the teaching of English.  
 




