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(หลักสตูรฉบับปรับปรงุ  พ.ศ. 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ส านักวิชา/สาขาวิชา  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Arts in English Language Studies 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย    (ชื่อเต็ม) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
             (ชื่อย่อ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
     ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Master of Arts (English Language Studies) 
             (ชื่อย่อ) M.A. (English Language Studies) 
 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 แผน ข หลักสูตร 2 ปี 
 5.1.2 ภาษาท่ีใช้  

การจัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนและต าราเป็นภาษาอังกฤษ 
   5.1.3 การรับเข้าศึกษา  
                  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  
                  พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

5.1.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

5.1.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    - เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
    - สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
    - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
            หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 อาจารย์ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
8.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
8.3 นักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ   
8.4 ผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 

      8.5 นักวิชาชีพในองค์กรที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 
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9. ชือ่ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   1) นางสาวอัญชลี วรรณรักษ์    

       ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒ ิ Ph.D.  (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
            University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2540 
         ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 
   ค.บ.  (ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 
   2) นางปัณณธร แสงอรุณ     
      ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
      คุณวุฒิ  Ph.D. (Second Language Education)  
                               University of Toronto, Canada, 2544 

            ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ  
                       Deakin University, Australia, 2537 

         ศศ.ม.  (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529  
         ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับสอง)  
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2522 
    
   3) นางสาวสิรินทร ศรีโพธิ์   
       ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
       คุณวุฒ ิ Ph.D. (Foreign Language Education)  
                               University of Pittsburgh, USA, 2545  
   ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537 
   ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532  
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   4) นางสาวจิตพนัส   สุวรรณเทพ   
       ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
       คุณวุฒ ิ Ph.D.  (Education)        
     University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2545 

  M.A. (Teaching English as a Second Language)  
     University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2540 

  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
   อ.บ. (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534  
    
    5) นายสุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

      คุณวุฒิ       ศศ.ด.    (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549 
                   ศศ.ม.    (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
                   ศษ.บ.    (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

     

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
           ประเทศไทยนอกจากจะให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์และสอดรับ การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) แล้ว  ปัจจุบันประเทศไทยยังขับเคลื่อน
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยแนวคิดที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีภารกิจส าคัญในการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัย บริบท ความเสี่ยง รวมถึงภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษ
ที ่ 21 ได ้ ประเทศไทย 4.0  ข ับ เคลื ่อนด ้วยนว ัตกรรมหร ือ Value–based Economy ที ่เน ้นการ
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น การจะบรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น ประเทศ
จะต้องผ่านการวางแผนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
 หนึ่งในพื้นฐานของความแข็งแรงในเชิงโครงสร้างที่จะช่วยให้บรรลุนโยบายประเทศไทย  4.0 คือ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  อันเปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนการ
เต ิบโตทางเศรษฐกิจช ุดใหม่ (New Engines of Growth) โดยต้องมีการพัฒนาประชากรไทยให ้มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันและบริบท
เศรษฐกิจโลก หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางด้านการ
ท าวิจัยและการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประชากรไทยให้ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของประเทศ 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษากลางของภูมิภาคและของโลกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด 
นั่นคือภาษาอังกฤษไม่ได้มีความส าคัญในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศที่ถูกบรรจุในชั้นเรียนทั่วโลกเท่านั้น 
แต่ภาษาอังกฤษยังคงสถานะของ World Lingua Franca ถูกใช้เป็นภาษากลางของผู้คนหลากหลายภาษา
และวัฒนธรรม ไม่ใช่ใช้สื่อสารระหว่างเจ้าของภาษาเท่านั้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตผู้คนในหลากหลายมิติ อาทิ ประวัติศาสตร์ พิธีการ การสื่อสาร การศึกษา ตลอดจนการแสดงออก
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ดินแดนที่มีความ
หลากหลายของผู้คน เชื้อชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทางด้าน
ภาษา วรรณกรรม รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ เศรษฐกิจและการเมือง แต่ยังมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยน
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โฉมอัตลักษณ์ (Identity Transforming) ทั้งในระดับปัจเจกชนและสังคมของชุมชนในแถบนี้โดยเฉพาะช่วง
หลังอาณานิคม  
  การตื่นตัวและความตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของภาษาอังกฤษในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แสดงให้เห็นถึงการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกท่ีเข้าสู่
สังคมแห่งการใช้เทคโนโลยีและสังคมแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน  ดังนั้นจึงไม่อาจปฎิเสธว่าภาษาอังกฤษ
เป็นหนึ่งในภาษากลางของเครื่องมือสื่อสารเช่น สมารท์โฟน และอินเตอร์เน็ต และกลายเป็นกลไกส าคัญที่
ช่วยเชื่อมชุมชนในการสื่อสารและช่วยขับเคลื่อนโลกไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการสื่อสาร  
 ระบบการจัดการศึกษาของไทยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารในการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
จึงเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษให้ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การเปลี ่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลกและภูมิภาค ตลอดจน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปรับปรุงหลักสูตรภายใต้นโยบายการศึกษาไทย 4.0 ในบริบท
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมุ่งเน้นและด าเนินไปบนพื้นฐานความเข้าใจต่อบริบทโลกพหุ
สังคมที่ไร้พรมแดน และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในด้าน (1) การใช้และการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ (2) การสอนภาษาอังกฤษ (3) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (4) การวิจัย
ทางด้านภาษาอังกฤษและด้านการจัดการเรียนการสอน 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย และของ
ประเทศเพื ่อนบ ้านในภูมิภาคเอเช ียตะวันออกเฉียงใต้ที ่เพิ ่มมากขึ ้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีความเป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการชั้นน าทางด้านการสอน
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ภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ เหมาะสม และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และ
ความสามารถของตนในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับชาติและระดับสากล     
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
       13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
    –ไม่มี– 
       13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
             –ไม่มี– 
       13.3 การบริหารจัดการ 
             –ไม่มี– 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
  ปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาหลัก ๆ  2 ประการ 
ได้แก่ ปรัชญาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) 
หลักสูตรนี้ได้ปลูกฝังและฝึกให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการเผชิญกับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ 
โดยใช้ความรู้เดิมที่ตนมีอยู่เป็นฐาน ผนวกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือนร่วมชั้นเรียน สื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ และเมื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่แล้ว 
นักศึกษาจะต้องสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ใหม่นั้นมาลงมือปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหา ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติ การท ากิจกรรมกลุ่มและการท าวิจัยที่อาศัยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมได้ ปรัชญาหลักท้ังสอง
นี้ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย  ซึ่งเน้นย้ าให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง อันอาจจะน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 
ดังที่ได้สะท้อนให้เห็นจากการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ริเริ่มการน าสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มา
ใช้ในประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรก 
 
  1.2 ความส าคัญ 
  ความส าคัญของภาษาอังกฤษท่ีมีต่อชีวิตประจ าวัน ต่อการศึกษา ต่อการท างาน และต่อการใช้ชีวิต
ในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย ภายหลังจากการ
เปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปีพุทธศักราช 2558 ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาตนเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาชีพ
ชั้นสูง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษา วิเคราะห์ น าความรู้เกี่ ยวกับ
ภาษาอังกฤษในมิติที่ตนสนใจ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ และ/หรือน าความรู้ที่ได้มาท าการค้นคว้าและ
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เพ่ือให้เป็นก าลังคนที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได ้
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  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติหลักตามแนวทางในการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา      และภูมิฐาน 
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) มีความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีความสามารถ
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มีความคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต 
และปฏิบัติงานได้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
  ส่วนคุณสมบัติเฉพาะทางของบัณฑิตมีดังนี้ 
  1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้และการศึกษาวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ มีทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการสอน และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย สามารถท าการวิจัยขั้นพ้ืนฐานเพ่ือตอบโจทย์
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมิติที่ตนสนใจได้ 
  1.3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรมีแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการประกันคุณภาพทั้งการปรับในระดับ
ใหญ่คือทุก 5 ปีและการปรับในระดับรายวิชาซึ่งปฏิบัติทุกครั้งที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทนัสมัย เหมาะสมตามบริบทในขณะนั้น และสามารถตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การพัฒนาหลักสูตร  1. มีการประเมินความพึงพอใจ

ต่อหลักสูตรของนักศึกษาปี
สุดท้าย บัณฑิต อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีและ
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. มีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา

1. รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาปี
สุดท้าย บัณฑิต อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ใช้
บัณฑิตประจ าปี 

 

2. รายงานการประเมินการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใน
การสอนครั้งต่อไป 

3. จัดหาหนังสือ วารสาร ต าราที่
เก่ียวข้องกับรายวิชาใน
หลักสูตร เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า
ของอาจารย์และนักศึกษา 

4. จัดหาสื่อ ซอฟท์แวร์
โสตทัศนปูกรณ์ทีจ าเป็นต่อการ
เรียนการสอน  

ประจ าภาคการศึกษา 

 

 
 

3. จ านวนหนังสือ วารสาร 
ต าราในห้องสมุด 

 
 

4. จ านวนสื่อ ซอฟท์แวร์
โสตทัศนปูกรณ ์

2. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1. จัดให้มีการบรรยาย สัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมประจ าปี โดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  เพื่อส่งเสริม
พัฒนาทักษะภาษา ทักษะการ
เรียนการสอนภาษา ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนภาษาและทักษะการ
วิจัย 

2. จัดสรรทุนสนบัสนุนการท า
วิทยานพินธ์ การน าเสนอ
ผลงานวิจัย ในการประชุม
ระดับชาติ/นานาชาต ิ

1. จ านวนการจัดกิจกรรมและผลการ
ประเมนิคุณภาพการจดักิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. จ านวนทนุทีไ่ด้รับและการไป

น าเสนอผลงานวิจัย ในการ
ประชุมระดบัชาติ/นานาชาต ิ

 

3. การพัฒนาอาจารย์ 1. น าผลการประเมินโดยนักศึกษา
มาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

2. จัดให้มีการบรรยาย สัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
ผู้เชี่ยวชาญให้กับคณาจารย ์

 

1. รายงาน มคอ.3 และ มคอ.5 
 
 
2. จ านวนการบรรยาย สมัมนา การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เชี่ยวชาญให้กับคณาจารย ์
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. จัดสรรทุนให้คณาจารยไ์ป

น าเสนอผลงานวิชาการ 
    ผลงานวิจัย ในการประชุม

ระดับชาต/ินานาชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4. จัดตั้งกลุ่มวิจัยตามสาขาความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ เพื่อ
เพิ่มจ านวนงานวิจัย 

5. จัดกิจกรรมบริการวิชาการตาม
สาขาความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย ์

3. จ านวนทุนสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานวิชาการ 

   ผลงานวิจัย ในการประชุม
ระดับชาต/ินานาชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4. จ านวนงานวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น 
 
 
 
5. จ านวนการจัดกิจกรรมบริการ

วิชาการตามความเช่ียวชาญของ
คณาจารย ์

4. การบริหารหลักสูตร  1. ประชุมคณาจารย์เพื่อชี้แจง 
มอบหมาย รายงานความ
รับผิดชอบ การเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา 

2. ติดตาม รายงานผลการเรียน
ของนักศึกษา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ติดตาม รายงานความกา้วหน้า
การท าวิทยานิพนธ์โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1. รายงานการประชุม 
 
 
 
2. รายงานผลการเรียน 
 
 
3. รายงานความก้าวหนา้การท า 

วิทยานพินธ์  
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ  
และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
           1.1 ระบบ  

 ระบบไตรภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 

           1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  

           1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
            1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต  
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
          2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ภาคการศึกษาท่ี 3  เดือนมีนาคม – มิถุนายน  

          2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา         

                พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      - การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนระบบไตรภาค ซึ่งมีเวลาเรียนเพียง 12 สัปดาห์ 
      - ทักษะภาษาอังกฤษด้านการขียนและการอ่านเชิงวิชาการไม่ดีพอจึงท าให้ประสบปัญหา     
        เนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนและต าราและเอกสารประกอบการเรียนทุก     
        รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
      - การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษา 
        ต่างชาติ  

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
                 -  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและอ่ืนๆ 

- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะน าการวางแผนการเรียน เทคนิคการเรียน   
   การท างานวิจัย การแบ่งเวลา   
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- แนะน าสถานกีฬาเพ่ือให้ นักศึกษาสามารถไปผ่อนคลายหลังเลิกเรียน  

- ปรับเนื้อหารายวิชาให้เพ่ิมการเขียนเชิงวิชาการให้มากข้ึน  
-  จัดดอบรมทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และให้ความรู้เพิ่มเติมด้านความแตกต่าง  
   ทางวัฒนธรรม  

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 

       2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา ระดับ 
จ านวนนักศึกษาที่
จะรับเข้าศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

2560 มหาบัณฑิต 5 - 
2561 มหาบัณฑิต 5 5 
2562 มหาบัณฑิต 5 5 
2563 มหาบัณฑิต 5 5 
2564 มหาบัณฑิต 5 5 

 
 

           2.6  งบประมาณ 
 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ใช้งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

            2.6.1 งบประมาณรายรับระดับ (หน่วย บาท)  
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนคน 5 10 10 10 10 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 102,000 204,000 204,000 204,000 204,000 

2. ค่าลงทะเบียน 396,000 588,000 588,000 588,000 588,000 

3. เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

- - - - - 

รวม 498,000 792,000 792,000 792,000 792,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รายจ่าย 937,500 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 

2. ทุนการศึกษา 
 - ทุนศักยภาพ 1 ทุน 

99,200 157,600 157,600 157,600 157,600 

รวม  1,036,700 2,032,600 2,032,600 2,032,600 2,032,600 

           
                ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนนักศึกษา  5 10 10 10 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 207,340 203,260 203,260 203,260 203,260 

 

      2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ท 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

      2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 

(ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
 (1)  จ านวนหน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
 (2)  โครงสร้างหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์   ประกอบด้วย 

-  รายวิชาบังคับ   12  หน่วยกิต 
-  รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 21  หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์   15  หน่วยกิต 

   แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ   ประกอบด้วย 
-  รายวิชาบังคับ   12  หน่วยกิต 
-  รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 30  หน่วยกิต 
-  การค้นคว้าอิสระ     6  หน่วยกิต 

(3) รายวิชาในหลักสูตรมหาบัณฑิต 
วิชาบังคับ (12 หน่วยกิต) 
233503 การเขียนทางวิชาการ     3(3-0-6) 

(Academic Writing) 
 233511  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิต ิส าหรับภาษาอังกฤษศึกษา  3(3-0-6) 

(Research Methodology and Statistics in   
           English Language Studies)     

233521  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  3(3-0-6) 
(Applications of Technology in Second Language Learning) 

233541  การรับภาษาท่ีสอง     3(3-0-6) 
(Second Language Acquisition) 

 
วิชาเลือก  (อย่างน้อย  21 หรือ 30 หน่วยกิต) 
ด้านทักษะภาษา 
233501  ทักษะการเรียนทางวิชาการ    3(3-0-6) 

(Academic Study Skills) 
233502  การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ    3(3-0-6) 

(Academic Reading in English) 
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ด้านทักษะการวิจัย 
233512     สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา  3(3-0-6) 

(Advanced Statistics for Research in English  
Language Studies)      

233513  สัมมนาการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา    3(3-0-6) 
(Research Seminar in English Language Studies) 

ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา 
233522  การเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์   3(3-0-6) 

  (Online Second Language Learning)  
ด้านการวิเคราะห์ภาษา 
233531  พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์     3(3-0-6) 

(Fundamentals of Linguistics) 
233532  สัมพันธสารวิเคราะห์     3(3-0-6) 

(Discourse Analysis) 
233533  วัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา   3(3-0-6) 

(Pragmatics and Language Learning) 
ด้านทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

        233542  ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษา   3(3-0-6) 
   (Applied Linguistics and Language Teaching)    

       233543  วิธีการสอนภาษา      3(3-0-6) 
(Language Teaching Methodology) 

       233544  การพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา    3(3-0-6) 
(Professional Development in Teaching)   

       233545  การทดสอบ การประเมินผลและการวัดผลการเรียนภาษา  3(3-0-6) 
(Testing, Evaluation, and Assessment in  
Language Learning) 
 

วิทยานิพนธ์ / โครงการปัญหาพิเศษ 
        แผน ก แบบ ก 2 

       233551  วิทยานิพนธ์  (Thesis)                      15  หน่วยกิต 
        แผน ข 

       233552  โครงการปัญหาพิเศษ (Special Project)               6  หนว่ยกิต 
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(4)  แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
1 233503 การเขียนทาง

วิชาการ 
233521  การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการ
เรียนเรียนรูภ้าษา
ที่สอง 

วิชาเลือก      
วิชาเลือก      

3 
 
3 
 
 
 
3 
3 

233511  ระเบียบวิธีวิจยั
และสถติ ิส าหรับ
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา 

233541  การรับภาษาท่ี
สอง 

วิชาเลือก   

3 
 
 
 
3 
 
3 

วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

3 
3 

     3 
     3 

 รวม 12 รวม 9 รวม 12 
2  233551 วิทยานิพนธ์   3 233551 วิทยานิพนธ์ 6 233551 วิทยานิพนธ์ 6 
 รวม 3 รวม 6 รวม 6 

    

แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 
1 233503 การเขียนทาง

วิชาการ 
233521  การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการ
เรียนเรียนรูภ้าษา
ที่สอง 

วิชาเลือก      
วิชาเลือก      

3 
 
3 
 
 
 
3 
3 

233511  ระเบียบวิธีวิจยั
และสถติ ิส าหรับ
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา 

233541  การรับภาษาท่ี
สอง 

วิชาเลือก   

3 
 
 
 
3 
 
3 

วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

3 
3 

     3 
     3 

 รวม 12 รวม 9 รวม 12 
2 วิชาเลือก 

วิชาเลือก       
วิชาเลือก      

3 
3 
3 

233552 โครงการปัญหา
พิเศษ  

 

3 
 
 
 

233552 โครงการ 
           ปัญหาพิเศษ 

3 

 รวม 9 รวม 3 รวม 3 
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(5) ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ค 

 

หมายเหตุ  ตัวเลข 6 หลัก ของแต่ละรายวิชาใช้เป็นรหัสโดยมีความหมายดังนี้ 
1. ตัวเลขหลักท่ี 1 หมายถึงรหัสส านักวิชา  ซ่ึงส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมใช้เลข 2 
2. ตัวเลขหลักท่ี 2 หมายถึง จ านวนครั้งในการปรับปรุงหลักสูตร ในที่นี้ 3 หมายถึงการปรับปรุงครั้งที่ 

3 
3. ตัวเลขหลักท่ี 3 หมายถึง สาขาวิชา ในที่นี้ เลข 3 หมายถึง สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
4. ตัวเลขหลักท่ี 4 หมายถึง รหัสรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  ในที่นี้ เลข 5 หมายถึง วิชาในระดับ

มหาบัณฑิต   
5. ตัวเลขหลักท่ี 5 และ 6 มีความหมายดังต่อไปนี้ 

0X หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านทักษะภาษา 
1X หมายถึง   กลุ่มวิชาด้านทักษะการวิจัย 
2X หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษา 
3X หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านการวิเคราะห์ภาษา 
4X หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านทักษะการเรียนการสอนภาษา 
5X หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 

 

3.2  ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1) นางสาวอัญชลี วรรณรักษ์*    

       ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒ ิ Ph.D.  (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
            University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1997 
         ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 
   ค.บ.  (ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 
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2) นางปัณณธร แสงอรุณ* 
    ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
    คุณวุฒิ  Ph.D. (Second Language Education)  
                               University of Toronto, Canada, 2001 

            ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ  
                       Deakin University, Australia, 2537 

         ศศ.ม.  (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529  
         ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับสอง)  
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2522 
 3) นางสาวสิรินทร ศรีโพธิ์*   
     ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
     คุณวุฒ ิ  Ph.D. (Foreign Language Education)  
                               University of Pittsburgh,USA, 2002  
   ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537 
   ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532  
 4) นางสาวจิตพนัส   สุวรรณเทพ*   
    ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
    คุณวุฒ ิ  Ph.D.  (Education)        
     University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2002 

  M.A. (Teaching English as a Second Language)  
     University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1997 

  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
   อ.บ. (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534  
5) นายสุขสรรพ์   ศุภเศรษฐเสรี* 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
  คุณวุฒ ิ ศศ.ด.  (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549 
                   ศศ.ม.   (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
                   ศษ.บ.   (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ 
  ที่ 

              ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 Prof. Dr. Andrew  Lian 

 
Ph.D. (Language Pedagogy)  
        Paris-Sorbonne 

12 12 12 12 12 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี   
วรรณรักษ ์

Ph.D. (Second Language Acquisition  
        and Teacher Education) 
        U. of Illinois at Urbana Champaign 

12 12 12 12 12 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร   
แสงอรุณ 

Ph.D. (Second Language Education) 
       U. of Toronto 

12 12 12 12 12 

4 อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน Ph.D. (Education Studies)  
        The Ohio State University 

12 12 12 12 12 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  
ประมลูศุข 

Ph.D. (Applied Linguistics and English 
        Language Teaching) U. of Warwick 

12 12 12 12 12 

6 อาจารย์ ดร.จิตพนสั   
สุวรรณเทพ 

Ph.D. (Education)  
        U. of Illinois at Urbana Champaign 

12 12 12 12 12 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดาพร   
แสงกาญจนวณิช 

M.A.T. (TESOL)  
        Georgetown University  

12 12 12 12 12 

8 อาจารย์ ดร.สริินทร  ศรีโพธิ ์ Ph.D.  (Foreign Language Education)  
         U. of Pittsburgh 

12 12 12 12 12 

9 อาจารย์ ดร.ณฏัฐญา  เผือกผ่อง Ph.D. (Technology Enhanced Language 
        Learning) U. of  Canberra 

12 12 12 12 12 

10 อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์   
ศุภเศรษฐเสร ี

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

12 12 12 12 12 

11 อาจารย์ ดร.บุษกร  ยอดค าลือ Ph.D. (Linguistics)  
        U. of  South Carolina 

12 12 12 12 12 

12 อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ   
บุรีภักด ี

Ph.D. (Composition & TESOL)  
        Indiana U. of Pennsylvania  

12 12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับที่ อาจารย์พเิศษ/วิทยากร คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา  พูนผล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Ph.D. (Applied Linguistics)  
Northern Arizona University, U.S.A 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา)   

      -ไม่มี- 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

-ไม่มี- 
4.2  ช่วงเวลา 

-ไม่มี- 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

-ไม่มี- 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

  เป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องที่นักศึกษาสนใจตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) 
เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนั้น ๆ  เริ่มตั้งแต่การก าหนดขอบเขตของปัญหา การปริทัศน์
วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แปลความหมายข้อเท็จจริงที่ได้เพ่ือเป็นค าตอบปัญหานั้น 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องสามารถอธิบายประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยและมีขอบเขตการวิจัยที่สามารถท าเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาให้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
งานตามท่ีได้ตกลงไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน

เรื่องที่ท าการศึกษาวิจัย ได้แก่ หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญที่น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น ตลอดถึงผลกระทบของ
งานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพ 

  5.3 ช่วงเวลา 
                ในช่วงเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละแผนการเรียนในหลักสูตร  

  5.4 จ านวนหน่วยกิต  
     ระดับมหาบัณฑิต  
 แผน ก แบบ ก2 จ านวน  15  หน่วยกิต 

  5.5 การเตรียมการ  
1.  นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ 
2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา  

 3.  สาขาวิชาฯ มีระบบติดตามผลการศึกษา เพ่ือดูแลให้นักศึกษาจบการศึกษาภายใน  
                    ก าหนดเวลา  
      4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการท าวิจัยการเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งส่งเสริม  ให้

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ 
   5.6 กระบวนการประเมินผล 

 1. ประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
    2. ประเมินความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาฯ  

น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ  คณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาอาจพิจารณาก าหนดให้นักศึกษายุติการศึกษา 
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 3. ประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 4. นักศึกษาปริญญาโท แผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย    

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 สามารถใช้

ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในบริบท
วิชาการ/วิชาชีพ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- จัดสัมมนาบัณฑติศึกษาประจ าปี 
- จัด/เข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ 

1.2 สามารถประยุกต์องค์
ความรู้และทฤษฎีในการ
วิเคราะห์ประเด็นทาง
ภาษาอังกฤษ 

- มีรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะการประยุกตภ์าษาอังกฤษและรายวิชาทาง 
ภาษาศาสตร์ที่หลากหลาย 

- มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทฤษฎีในการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางภาษาอังกฤษ 

 
1.3 สามารถออกแบบและ

พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

- มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
- มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการสอน

ภาษาอังกฤษ 
-  มีการจัดอบรมหรือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทางการสอนภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้ช่วยสอนหรือ

ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
1.4 สามารถออกแบบและ

ด าเนินการวิจัยขั้น
พ้ืนฐานได ้(Basic 
research) 

- มีรายวิชาทางสถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
- มีรายวิชาการวิจัยทางด้านทฤษฎีการสอน วิธีการสอนและการวิเคราะห์ภาษา 
- จัดสัมมนาบัณฑิตศึกษาประจ าปี 
- จดั/เข้าร่วมการประชุมด้านการวิจัยในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
- สนับสนุนให้นักศึกษาของบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์และน าเสนอ

ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1.5 สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในเชิง

วิชาการ/วิชาชีพได ้
 

- มีรายวิชาเพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในการศึกษา 
- มีการจัดกลุ่มความสนใจเฉพาะทางในการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ใน

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
- จัดหรือสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- มีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์

และนักศึกษา 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เช่น e-Learning และการสืบค้นบน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บรรณสาร 
- สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.6 แสดงออกถึงความมี
คุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งในด้านวิชาการ/
วิชาชีพ 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน การสอนและการประเมินผลในทุก
รายวิชา 

- ให้นักศึกษาท าวิจัยด้วยตนเองโดยไม่คัดลอกงานวิจัยของผู้อื่น 
- ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ให้ความส าคัญกับการอ้างอิงที่จะต้องถูกต้อง

และครบถ้วน 
  

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

  2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู ้
1. แสดงออกถึงคุณธรรม 

จริยธรรมและประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี ไม่ทุจริตในทาง
วิชาการ/วิชาชีพ   

2. มีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม มีความ
ยุติธรรมในการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ยึดมั่นในหลักการ
และค่านิยมอันดีงาม 

3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ  

 

1. ก าหนดให้ผู้สอนประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษา 

2. สอดแทรกการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม ในทุกรายวิชา เช่น
ความมีระเบียบวินัย การตรง
ต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และจรรยาบรรณในวิชาการ/
วิชาชีพ  

3. ส่งเสริม พัฒนาความเป็นผู้น าที่
มีคุณธรรม 

4. จัดให้มีการบรรยายพิเศษ/การ
อภิปรายเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรมในวิชาการ/วิชาชีพ 

1. สังเกตพฤติกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 

2. สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
   เดี่ยวและการท างานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินผลงานที่เป็นงานเดี่ยว

และงานกลุ่ม 
4. ประมวลผลความคิดเห็น 
   ของผู้สอนในรายวิชาที่ 
   เกี่ยวข้อง 
 



  มคอ. 2 

26 
 

2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารทั้งทางด้านการฟัง 
การพูด การเขียน และการอ่าน 
ในทางด้านวิชาการ/วิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้และความเข้าใจใน 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษา การเรียนการสอนภาษา 
การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยการเรียนการสอนภาษา   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พัฒนาความรู้และความเข้าใจใน 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษา การเรียนการสอนภาษา 
การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยการเรียนการสอน
ภาษา  ผ่านการบรรยาย 
อภิปราย และสัมมนาระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ด้านภาษา การเรียนการสอน
ภาษาการวิจัย และเทคโนโลยี
เพ่ือช่วยการเรียนการสอนภาษา 
ด้วยตนเองท้ังในและนอกชั้น
เรียน 

3. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการบูรณา
การความรู้ด้านภาษา การเรียน
การสอนภาษา การวิจัย และ
เทคโนโลยีเพ่ือช่วยการเรียนการ
สอนภาษา   เพ่ือจัดการเรียน
การสอน การวิจัยเพ่ือต่อยอด
ความรู้เดิม และ/หรือ พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่  

4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
ระหว่างสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
ผ่านการสัมมนา 

5. จัดให้มีการบรรยายพิเศษ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. ทดสอบความรู้ทาง 
ภาษาอังกฤษในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. ทดสอบความรู้ทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ โดยการสอบกลาง
ภาค/สอบปลายภาค 

3. ประเมินการน าเสนอผลงาน
เดี่ยวและกลุ่ม 

4. ประเมินการเลือกใช้แนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
ภาษา การเรียนการสอนภาษา 
การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยการเรียนการสอนภาษา
อย่างเหมาะสม 

5. ประเมินความสามารถในการ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้จาก
แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สามารถศึกษา รวบรวม 
ข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาทางวิชาการ/
วิชาชีพ 

2. สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยเพือ่จัดการเรียน
การสอนภาษา ออกแบบ
งานวิจัย เพ่ือต่อยอดความรู้
เดิมและ/หรือพัฒนา
นวัตกรรมหรือองค์ความรู้
ใหม่ 

3. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ/วิชาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ
พัฒนาตนเองและองค์กร 

4. สามารถพัฒนาโครงการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการความรู้ที่
ได้จากการค้นคว้า วิเคราะห์ 
ประเมินแหล่งข้อมูลและ
เอกสารทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาทักษะการแสวงหา รวบรวม 
และศึกษาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์
ประเด็นและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
และเป็นกลุ่ม 

2. จัดอภิปรายกลุ่มในทุกรายวิชาเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน การวิเคราะห์วิพากย์ 

3. ก าหนดให้ผู้เรียนออกแบบ
โครงการวิจัย หรือท างานวิจัยต่อยอด
ในทุกรายวิชา 

4. ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีทักษะทาง
ปัญญาต่างกัน 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการ แนวคิด
ทฤษฎี และผลการวิจัยเพื่อจัดการ
เรียนการสอนภาษา ออกแบบ
งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมหรือ
องค์ความรู้ใหม่ 

6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. ประเมินการออกแบบ
โครงการวิจัย 

2. ประเมินการแก้ปัญหาในการ
ด าเนินการวิจัย 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

4. ประเมินพฤติกรรม 
ความสามารถในการท างาน
กลุ่ม การอภิปราย การ
วิเคราะห์วิพากย์ 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1. แสดงความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถท างานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตาม อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 

2. สามารถท างานเป็นกลุ่ม
เพ่ือสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ  

3. สามารถวางแผน 
ด าเนินการ ตัดสินใจเพ่ือ
แก้ไขปัญหาวิชาการ/
วิชาชีพอย่างเหมาะสมกับ
บริบท 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  ผู้เรียน
กับผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

2. จัดให้ผู้เรียนท าโครงงาน/การวิจัย
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

3. จัดอภิปรายทางวิชาการ/วิชาชีพ
เพ่ือสร้างเสริมทักษะความเป็นผู้น า
และทักษะการท างานเป็นทีมทาง
วิชาการ/วิชาชีพแก่ผู้เรียน 

4. จัดประชุมสัมมนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนทัศนคติและความ
คิดเห็นทางวิชาการ/วิชาชีพ 

1. ประเมินพฤติกรรมการท างาน
ทั้งในงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

2. ประเมินผลงานเดี่ยวและกลุ่ม 
3. สอบถามความคิดเห็นจาก

ผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง 
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2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ศึกษาโจทย์วิจัยต่างๆ 

2. สามารถสื่อสารทาง
วิชาการ/วิชาชีพโดยวาจา
และ/หรือการเขียน 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการสื่อสารทาง
วิชาการ/วิชาชีพโดยวาจา
และ/หรือการเขียน 

   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

1. ก าหนดให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกรายวิชา 

2. จัดฝึกอบรมการน าเสนอผลงานทาง
วาจาและการเขียน การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ประกอบการสื่อสาร 

3. จัดสัมมนาบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ในระดับประเทศและนานาชาติ 

5. บรรจุรายวิชาทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในหลักสูตร 

6. ก าหนดให้ผู้เรียนน าแนวคิดและ
ทฤษฎีทางสถิติมาใช้ในการวิจัย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1. ทดสอบโดยการสอบใน
รายวิชาเกี่ยวกับสถิติ 

2. ประเมินการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ 

3. ประเมินการเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 

4. แบบประเมินความคิดเห็น 
   คุณภาพการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก  ᵒ  ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล
และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ    

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ด้านทักษะภาษา 
233501 ทักษะการเรียนทางวิชาการ      ᵒ        ᵒ 
233502 การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ      ᵒ        ᵒ 
233503 การเขียนทางวิชาการ      ᵒ        ᵒ 
ด้านทักษะการวิจัย 

233511 
ระเบียบวธิีวิจยัและสถิติส าหรับ
ภาษาอังกฤษศึกษา ᵒ ᵒ    ᵒ   ᵒ ᵒ     

233512 
สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัย
ภาษาอังกฤษศึกษา 

         ᵒ       

233513 สัมมนาการวจิัยภาษาอังกฤษศึกษา     ᵒ ᵒ  ᵒ ᵒ      
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษา 

233521 
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ภาษาที่สอง ᵒ ᵒ             

233522 การเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์ ᵒ ᵒ             
ด้านการวิเคราะห์ภาษา 

233531 พื้นฐานทางภาษาศาสตร์   ᵒ           ᵒ 
233532 สัมพันธสารวิเคราะห ์     ᵒ   ᵒ      ᵒ 

233533 
วัจนปฏิบัติศาสตร์และการ
เรียนรูภ้าษา  

   ᵒ   ᵒ      ᵒ 

ด้านทักษะการเรียนการสอนภาษา  
233541 การรับภาษาท่ีสอง      ᵒ   ᵒ     ᵒ 

233542 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการ
สอนภาษา 

 
    ᵒ   ᵒ    ᵒ  

233543 วิธีการสอนภาษา     ᵒ   ᵒ   ᵒ   ᵒ 
233544 การพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา     ᵒ   ᵒ   ᵒ    
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล
และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ    

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

233545 
การทดสอบ การประเมินผล 
และการวดัผลการเรียนภาษา 

 
     ᵒ ᵒ      ᵒ 

 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้  
      1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

1.2 มีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม มีความยุติธรรมในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ยึดมั่นในหลักการและ
ค่านิยมอันดีงาม 

1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

      2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษา การเรียนการสอนภาษา การ

วิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือช่วยการเรียนการสอนภาษา   
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอนภาษา ออกแบบงานวิจัย และพัฒนา

องค์ความรู้ใหม ่
 

      3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถแสวงหา รวบรวม ศึกษาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเพ่ือจัดการเรียน

การสอนภาษา ออกแบบงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม ่
3.3 มีทัศนคติของการสืบหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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      4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 รู้จักบทบาท มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการท างานเป็นทีม 

สามารถท างานได้กับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ  
4.2 มีทักษะในการวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.3 สามารถประเมินการด าเนินการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงตนเอง กลุ่มและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

      5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาโจทย์วิจัยต่างๆ 
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในวิชาการและวิชาชีพโดยทางวาจาและ/หรือการ

เขียน 
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ก าหนดให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  มีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงาน
บรรลุตามแผนที่วางไว้ โดยผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

       - ให้นักศึกษาประเมินตนเองทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ. 3 ของรายวิชา 
  - สุ่มตรวจคุณภาพรายงาน และ ผลการสอบของนักศึกษารวมทั้งการให้คะแนนของ  
    อาจารย์ผู้สอน 
  - สัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือประเมินความสามารถทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ. 3 ของรายวิชา 
  - ให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา 

       - คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง วิเคราะห์ความเหมาะสมของ   
         รายวิชา (มคอ.3) และ ประมวลรายวิชา (course syllabus) โดยใช้ข้อมูลจากท้ัง    
         4 แหล่งข้างต้น 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
             - ให้นักศึกษาประเมินตนเองท้ัง 5 ด้าน ตาม มคอ.2 ของหลักสูตร 

                       - ให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ   
                          สอนโดยด าเนินการในทุกปีที่ 4 ของรอบการบริหารจัดการหลักสูตรตามก าหนด 5 ป ี

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 คณะกรรมการทวนสอบในระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง ประเมินและติดตาม  

บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
     2.2.2 คณะกรรมการทวนสอบในระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
2.2.2 จัดสัมมนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอนบัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิตและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าข้อมูลที่ได้จาก 
2.1 และ 2.2 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
          1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สาขาวิชา  หลักสูตร/รายวิชาที่สอนและบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการเรียน
การสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

          1.2 มีระบบมิตราจารย์ ให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาทั้งในด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

        2.1.1 สนับสนุนอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการวิจัยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  

      2.1.2 จัดอบรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การใช้  
              เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
      2.1.3 จัดให้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในรายวิชาเดียวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ  
              ประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
      2.1.4 จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนว  
              ทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา 

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

      2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทส าคัญในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

      2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การตีพิมพ์และ
การก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

      2.2.3 การพัฒนาวิชาการผ่านสถานพัฒนาคณาจารย์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  

หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้มีการน าเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-
Quality Assurance หรือ AUN-QA) มาใช้ในการก ากับมาตรฐานให้มีมาตรฐานระดับสากล โดย
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้เพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน หลักสูตรก าหนดให้มีการเปรียบเทียบสัมฤทธิผลกับหลักสูตรที่ใกล้เคียง
กันของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนและให้ความเห็นชอบต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตที่มคีุณลักษณะตามประสงค์ 

 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตภาษาอังกฤษศึกษาม ีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส านัก
วิชา มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษา การเรียนการสอนภาษา การวิจัยและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามา
พัฒนาการเรียนการสอนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของ
ตนเองและสังคม โดยนักศึกษาจ าเป็นจะต้องมีทักษะและความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่าง
น้อยในระดับชาติ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษศึกษา คือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

- English Language Competency  
- English Language Teaching 
- English Linguistics 
- Technology in ELS 
- Research in ELS 
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การได้งานท า/การประกอบอาชีพอิสระ จากการติดตามบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร พบว่า
บัณฑิตได้งานท าคิดเป็น 100% เนื่องจากคุณภาพของบัณฑิตเป็นที่น่าเชื่อถือและสาขาภาษาอังกฤษ
นับเป็นสาขาที่ยังมีความขาดแคลน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตส่วนหนึ่งที่มีงานอยู่แล้ว
ก่อนมาศึกษาอาจเปลี่ยนงาน ได้งานที่มีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนทีด่ีขึ้น  

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (เปิดปริญญาโทเฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
เป็นไปตามเกณฑ์ คือผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  

 
3. นักศึกษา 

กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีแผนรับนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นประจ าทุกปี และมีเกณฑ์
การรับสมัครอย่างชัดเจน  โดยแบ่งออกเป็นการรับสมัครภายในประเทศและการรับสมัครใน
ต่างประเทศ ภายในประเทศเป็นการรับผ่านศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และในต่างประเทศ
เป็นการเดินทางไปด าเนินการรับและคัดเลือกนักศึกษาโดยคณะกรรมการของหลักสูตรคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการทบทวนกระบวนการและวิธีการรับนักศึกษา โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพของนักศึกษา จ านวนและความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา มี
การปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งความคิดเห็น
จากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่และคณาจารย์ เช่น ในด้านการเรียนหากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีผล
คะแนนด้านใดด้านหนึ่งไม่สูงเท่าที่ควร ก็จะได้รับการแจ้งเป็นรายบุคคลให้ศึกษาพัฒนาตนเองก่อนเปิด
ภาคการศึกษาเช่น ด้านทักษะภาษา หรือทักษะการวิจัย เป็นต้น ในด้านความเป็นอยู่ มีการให้ข้อมูลกับ
นักศึกษาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะน าแผนการเรียนและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้พบปะกับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี ่

การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและการแนะแนว นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาฯ จะก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้ารับการปรึกษาได้ 
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การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแลและการติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษา มีการประชุมเกี่ยวกับผลการประเมินโดยนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน มีการเก็บข้อมูลการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จ
การศึกษาและสาเหตุของการตกออกและการใช้ระยะเวลาศึกษานานเกินไป  

ความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรได้ท าการส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความ
ต้องการและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มศิษย์เก่า มีการน าผลการส ารวจดังกล่าวน าไป
วิเคราะห์เพ่ือท าการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้อค าถาม
แบบปลายเปิดให้กลุ่มผู้เรียนและกลุ่มอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร 

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของ
นักศึกษา นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยจะมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาข้ออุทธรณ์ของนักศึกษา นอกจากนี้หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือค าถามเก่ียวกับผลการประเมิน 
นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง หรือผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาฯ 
ผู้สอนทราบดีว่าจะต้องสามารถอธิบายได้ทันทีและโดยตรงกับนักศึกษา หากนักศึกษามีข้อสงสัยใด ๆ 

 
4. อาจารย ์

ระบบการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาฯเป็นผู้ก าหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ มีการก าหนดให้ผู้สมัครแสดงความสามารถในการสอนและน าเสนอ
ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของตนเองแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษต่อที่ประชุมคณาจารย์ และ
นักศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการหลักสูตรรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์และนักศึกษา
ประกอบการตัดสินใจรับอาจารย์ใหม่  

การคัดเลือกอาจารย์ การสรรหาและรักษาคณาจารย์เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญของการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการการรับสมัคร การคัดเลือก การเลื่อน
ต าแหน่ง อย่างมีระบบ โดยขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีคณบดีและหัวหน้า
สาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการในการสรรหาคณาจารย์ เพ่ือให้ได้คณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ ความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของสาขาวิชา  

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยโดยสถานพัฒนา
คณาจารย์มีการจัดการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของคณาจารย์ เช่น การจัดการอบรมนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนคณาจารย์ไปน าเสนองานวิจัยในต่างประเทศ โดยมี
งบประมาณสนับสนุนจ านวน 70,000 บาท ต่อคนต่อปี หรือฝึกอบรมในประเทศตามความสนใจ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยมีงบประมาณสนับสนุนจ านวน 20,000 ต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยังมี
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การให้รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น เช่น 
รางวัลการสอนดีเด่น รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ รางวัลบริการวิชาการดีเด่น รางวัลการวิจัยดีเด่น เป็นต้น 
การผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรถือเป็นการท างานตามพันธกิจอีกด้านหนึ่ง โดย
คณาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษามีการท างานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และน าความรู้ที่ได้
จากการท าวิจัยมาส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

การบริหารจัดการหลักสูตร ใช้รูปแบบการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อันประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้สอนทุกคน โดยมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ก าร
ตัดสินใจจะใช้รูปแบบการระดมสมอง พิจารณาข้อดีข้อเสีย เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพที่สุด  

การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา มีทักษะภาษา ทักษะวิจัย ทักษะการสอน และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยการ
เรียนการสอนภาษา มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้ ที่ส าคัญคือ
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต วิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและประเทศชาติ 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบต่อการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามประสงค์ คณะกรรมการหลักสูตรมี
แผนการก าหนดให้ผู้สอนสอนในรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะ
สอน เช่น ด้านวิจัย ด้านการสอนภาษา ด้านการวิเคราะห์ภาษา และด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนภาษา หากมีผู้เชี่ยวชาญในรายวิชานั้น ๆ มากกว่า 1 ท่าน อาจท าการสอนแบบ Team Teaching 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลาย และมีโอกาสได้ศึกษากับอาจารย์ที่อาจเป็นที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในอนาคตได้ อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้แต่ละวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่เขียนไว้ใน มคอ.3 
ครบทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลายขั้นตอน ได้แก่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา มอบหมายให้อาจารย์เตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนน าเสนอแผนการสอนในรูปแบบมคอ.3 ระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ประจ ารายวิชาท า
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  เมื ่อสิ ้นสุดภาค
การศึกษาอาจารย์ประจ ารายวิชาท ารายงานและแผนพัฒนาปรับปรุงรายวิชาในรูปแบบมคอ.5 และมี
การรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการส านักวิชา  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

การบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดินและพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดสรร
งบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ทั้งห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการห้องสมุดและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งเครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและไมโครโฟน  

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับซื้อ
หนังสือ ต าราและวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกปี โดย
เวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ ส าหรับอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการและครุภัณฑ์จะมีการ
ประชุมวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณทุกปีการศึกษา 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มีการประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา
วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ จากความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 
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การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรง
ตามต าแหน่งงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรต้องผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของต าแหน่งงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม
และการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ เช่น ทุนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือเข้าประชุมสัมมนาในประเทศและทุนเพ่ือเสนอผลงานวิชาการ 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ 
    วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    
    (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ  
    ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่  
     ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
     ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

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

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ  
    จัดการเรียนการสอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่าง   
    น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

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

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
      หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า    
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

     - มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
     - มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกภาค   
        การศึกษา 
     - มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการ    
       สอน ทั้งรูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี     
       รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้       
       ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น 
     - การพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์ผู้สอนที่สอนวิชาเดียวกัน หรือสอนต่างรายวิชากับ    
       นักศึกษากลุ่มเดียวกันระหว่างภาคการศึกษา 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
       - การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาทุกภาคการศึกษา  
       - การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในการประชุมสาขาวิชาฯถึงวิธีการสอน  
         กิจกรรมและงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา 
       - การประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
           2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมของนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตร  โดยใช้การตอบแบบสอบถาม หรือการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

           2.2 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้อง จากการเยี่ยมชมและข้อมูลใน
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 

  2.3 การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
        4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอน ปรับปรุงการสอนและ

รายงานต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในและสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาและ
ประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมสาขาวิชาฯ 

        4.3 การปรับปรุงหลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและของประเทศ 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าดว้ยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตและ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก  ค 
                                          ค าอธิบายรายวิชา
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ด้านทักษะภาษา 
233501 ทักษะการเรียนทางวิชาการ      3(3-0-6) 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
พัฒนาความสามารถในการสกัดข้อมูลจากการอ่านและการฟังในบริบททางวิชาการ  เรียนรู้การทบทวนวรรณกรรม  
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการอภิปรายและการน าเสนอรายงานทางวิชาการ 
233501 Academic Study Skills        3(3-0-6) 
           Prerequisite : None 
Improving the ability to extract information from reading and listening in academic contexts; 
learning how to conduct a literature review; developing skills needed for academic discussion and 
oral presentations 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถสกัดข้อมูลจากการอ่านและการฟังในบริบททางวิชาการ 
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือประกอบการท ารายงานและการทบทวนวรรณกรรมส าหรับ

โครงการวิจัยในวิชาอ่ืน ๆ (ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือก) 
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการอภิปรายและการน าเสนอรายงาน 

 
233502 การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ     3 (3-0-6) 
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กระบวนการอ่านและทฤษฎีการอ่านต่าง ๆ กลยุทธ์และทักษะการอ่านเชิงวิจารณ์ การอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ การสอน การอ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง หัวข้อวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอ่าน 
233502 Academic Reading in English     3 (3-0-6) 
           Prerequisite: None 
Reading processes and reading theories; reading strategies and critical reading skills; reading for 
academic purposes; teaching reading English as a second language; research topics and research 
on reading 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอ่าน และทฤษฎีการอ่านต่าง ๆ มีความสามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบใช้ในเชิงวิชาการได้ 

2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิจารณ์ 
3. นักศึกษามีความสามารถในการอ่านเพ่ือการเขียนเชิงวิชาการ 
4. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนต่าง ๆ ในการสอนการอ่าน 
5. นกัศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอ่าน 
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233503 การเขียนทางวิชาการ       3 (3-0-6) 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ทักษะการเขียนทางวิชาการตามแบบการใช้ประเภทผลงานเป็นฐาน กระบวนการเขียนรายงานทางวิชาการ การ
สืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การเขียนเชิงโต้แย้งและเชิงวิเคราะห์ การคัดลอกความ การถอดความ การ
สรุปความ และการสังเคราะห์ความของเอกสารที่ได้คัดสรรมา การอ้างถึงและการอ้างอิงแบบ APA การเขียนทบทวน
วรรณกรรม 
233503 Academic Writing       3 (3-0-6) 

Prerequisite: None 
Academic writing skills following the genre-based approach; process in writing an academic report; 
searching for and evaluating information from various kinds of source; argumentative and 
analytical writing; quoting, paraphrasing, summarizing and synthesizing the chosen materials; APA 
style citation and referencing; writing a literature review 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถสืบค้น และประเมินความเหมาะสมของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในงาน
เขียนทางวิชาการได้ 

2. นักศึกษาสามารถ คัดลอกความ ถอดความ สรุปความ และสังเคราะห์ความของเอกสารที่ได้คัดสรรมา
ได้อย่างเหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานทางวิชาการ และเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านกระบวนการการเขียน
ตามแบบการใช้ประเภทผลงานเป็นฐาน ได้เหมาะสมและใช้การอ้างถึงและอ้างอิงแบบ APA ได้อย่าง
ถูกต้อง 
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ด้านทักษะการวิจัย 
233511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับภาษาอังกฤษศึกษา   3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การอภิปรายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการวิจัยและค าถามในการวิจัยโดยใช้การเปรียบเทียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มโนทัศน์ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ วัตถุประสงค์ในการทดสอบทางสถิ ติ 
มโนทัศน์เชิงคุณภาพ ลักษณะและประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
วิเคราะห์และการตีความ ตลอดจนการรายงานผลของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
233511 Research Methodology and Statistics in     3(3-0-6) 

English Language Studies   
Prerequisite: None  

Discussion and analysis of the relationship between research process and research questions 
through comparison of a selected range of quantitative and qualitative methods; concepts of 
validity and reliability; the purpose of statistical tests; qualitative concepts; nature and types of 
qualitative research; techniques for qualitative data collection; data analysis, interpretation and 
reporting of qualitative data 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษามีความรู้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2. นักศึกษาสามารถระบุความแตกต่างของวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 
3. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นที่ใช้มากในงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา 
5. นักศึกษามีความรู้ด้านความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของการท าวิจัยเชิงปริมาณ 
6. นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลเชิงคุณภาพ  
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233512 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 233511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับภาษาอังกฤษศึกษา 

การศึกษาสถิติเชิงลึกส าหรับภาษาอังกฤษศึกษา การทดสอบสมมุติฐาน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือใน
การวิจัย ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในหาค่าสถิติ สถิติเชิงพหุ 
233512 Advanced Statistics for Research in    3(3-0-6)  

English Language Studies   
Prerequisite : 233511 Research Methodology and Statistics in English Language Studies    

In-depth study of statistics in English Language Studies; testing hypotheses; sample size; research 
instruments; statistical software; multivariate statistics 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัยโดยใช้สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยในหัวข้อที่ศึกษา 

 
233513 สัมมนาการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา     3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
การศึกษาเชิงลึกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษศึกษา มโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ในบริบทต่างๆ (นักศึกษาอาจลงเรียนซ้ าหากเป็นหัวข้อใหม่) 
233513 Research Seminar in English Language Studies   3(3-0-6)  

Prerequisite : None  
In-depth exploration of a particular area of interest in English Language Studies; relevant concepts 
and theories; research work and implications in different contexts (Course may be repeated if 
topic varies.)  
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมโนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวิพากย์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษาได้  
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ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา 
233521 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาที่สอง     3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี         
ความรู้เบื้องต้นทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง กระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การใช้เทคโนโลยีในการทดสอบความสามารถทางภาษาที่สอง และ การวิจัยทางด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนภาษาท่ีสอง   
  
233521 Applications of Technology in Second Language Learning  3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Introduction to technology-enhanced second language learning; processes of L2 learning software 
development; technology-supported L2 testing; conducting research on  technology-enhanced 
second language learning    
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษาสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการการเรียนรู้ภาษาที่สองและการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนภาษาภาษาที่สอง 

2. นักศึกษาสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญที่เป็นปัจจุบันในด้านการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนภาษา 

3. นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนภาษาท่ีสอง       

4. นักศึกษาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนภาษา  และท างานวิจัยในด้านดังกล่าว 
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233522 การเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 233521 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง              

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์ การพัฒนาการสอน และการประเมินประสิทธิภาพ
รายวิชาเพ่ือการเรียนรู้ภาษาท่ีสองแบบออนไลน์ รวมทั้งการทบทวนเอกสารและงานวิจัย                                             
ที่เก่ียวข้องกับการเรยีนรู้ภาษาท่ีสองแบบออนไลน์ 
233522 Online Second Language Learning        3(3-0-6) 

Prerequisite : 233521 Applications of Technology in Second Language Learning  
Introduction to online second language learning; developing and implementing an online second 
language learning course; assessing its effectiveness; review of relevant literature about online 
second language learning 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษาสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักการของการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์ 
2. นักศึกษาสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นส าคัญที่เป็นปัจจุบันในด้านการเรียนรู้

ภาษาท่ีสองแบบออนไลน์ 
3. นักศึกษาสามารถประเมิน  วิเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบ

ออนไลน์ 
4. นักศึกษาสามารถออกแบบการสอนและท าการวิจัยทางด้านการการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์ 



มคอ.2 
 

 

ด้านการวิเคราะห์ภาษา 
233531 พื้นฐานทางภาษาศาสตร์                                                 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อนหน้า : ไม่มี 
พ้ืนฐานต่าง ๆ  ของวากยสัมพันธ์  วิทยาหน่วยค าและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ หน่วยค าและการสร้างหน่วยค าของค า
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาหน่วยค ากับวากยสัมพันธ์ ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การสร้าง การถอดและการ
วิเคราะห์สัทวิทยาของหน่วยเสียงต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสัทศาสตร์และสัทวิทยา การฝึกวิเคราะห์วิทยา
หน่วยค าและสัทวิทยาของข้อมูลที่ได้คัดสรรมา อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ การประยุกต์ใช้พ้ืนฐานต่าง ๆ 
เหล่านี้ในด้านภาษาอังกฤษศึกษาและห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
233531 Fundamentals of Linguistics 

Prerequisite : None 
Foundations of English syntax, morphology and phonology; morphemes and morphological 
construction of words; relationship between morphology and syntax; English sound systems; 
production, transcription, and phonological analysis of phonemes; relationship between phonetics 
and phonology; practice in morphological and phonological analysis of selected data; semantics 
and pragmatics; applications of these foundations to English language studies and the classroom 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายพื้นฐานต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร์ได้โดยสังเขป 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาหน่วยค ากับวากสัมพันธ์ สั ทวิทยาของหน่วย

เสียงต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสัทศาสตร์และสัทวิทยา และวิทยาหน่วยค าและสัทวิทยา ของข้อมูล
ที่ได้คัดสรรมา และรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นที่เข้าใจได้ 

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาใช้ในด้านภาษาอังกฤษศึกษาและห้องเรียน
ภาษาอังกฤษได้ 
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233532 สัมพันธสารวิเคราะห์       3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อนหน้า : ไม่มี 

แนวทางการวิเคราะห์สัมพันธสาร ได้แก่ ทฤษฎีวัจนกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร 
ภาษาศาสตร์สังคมเชิงปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์บทสนทนา การวิเคราะห์ตัวบทและประเภทผลงาน การวิเคราะห์ชุด
ข้อมูลและสัมพันธสารวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ การประยุกต์แนวทางเหล่านี้เพ่ือวิเคราะห์และประเมินเชิงวิจารณ์ใน
ด้านสัมพันธสารทางภาษาพูดและภาษาเขียน สัมพันธสารในชั้นเรียนและการใช้ภาษาในบริบทเชิงวิชาการและเชิง
อาชีพ 
233532 Discourse Analysis       3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Approaches of discourse analysis including speech act theory, pragmatics, ethnography of 
communication, interactional sociolinguistics, conversational analysis, text and genre analysis, 
corpus analysis and critical discourse analysis; applications of these approaches to critically 
analyze and evaluate spoken and written discourse; classroom discourse and language use in 
academic and professional settings 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษาแสดงความเข้าใจในแนวทางและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธสารวิเคราะห์ 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสัมพันธสารวิเคราะห์ 
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อทางสัมพันธสารวิเคราะห์ได้ 

233533 วัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎีและมโนทัศน์หลักในวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม  วัจนปฏิบัติศาสตร์ อันตรภาษา  
ระเบียบวิธีวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา     
233533 Pragmatics and Language Learning     3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Theories and key concepts in pragmatics; cross-cultural pragmatics; interlanguage pragmatics; 
research methodology in pragmatics and language learning 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและมโนทัศน์หลักในวัจนปฏิบัติศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ข้าม
วัฒนธรรม 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของผู้เรียนภาษาที่สอง 
3. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา     
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ด้านทักษะการเรียนการสอนภาษา 
233541 การรับภาษาที่สอง       3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ทฤษฎีและงานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการรับภาษาที่สอง กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการรับภาษาที่สอง และ
ผลกระทบของตัวแปรภายนอกและภายในต่อกระบวนการพัฒนาการรับภาษาที่สอง บทบาทของแนวทางและรูปแบบที่เป็น
ปัจจุบันของการรับภาษาที่สองต่อการเรียนการสอนภาษา การวิจัยเกี่ยวกับการรับภาษาที่สอง ผลการวิจัยและน าผลการวิจัยไป
ใช้ 
233541 Second Language Acquisition      3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Current theories and research in second language acquisition (SLA); language learning process in SLA and impact 
of internal and external variables on second language development; roles of current approaches and models 
in SLA for language pedagogy; SLA research and implications of research findings in SLA 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1. นักศึกษาแสดงความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับภาษาที่สองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการรับภาษาที่สองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. นักศึกษาสามารถน าความเข้าใจในทฤษฎีการรับภาษาที่สองไปประยุกต์ใช้ในสร้างงานวิจัยและในการเรียนการสอน

ภาษา 

233542 ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษา     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎีและระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ประยุกต์ การประยุกต์ใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา เน้นสัทวิทยา วิทยาหน่วยค า 
วากยสัมพันธ์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์จิตวิทยา การรับภาษาที่สอง ซอฟท์แวร์ที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิงวิจารณ์ในการสอนภาษา 
233542 Applied Linguistics and Language Teaching    3(3-0-6) 

Prerequisite: None 
Theory and methodology of the science of applied linguistics, and their applications to language-related areas 
with special emphasis on phonology, morphology, syntax, pragmatics, semantics, sociolinguistics, 
psycholinguistics, second language acquisition; software related to linguistic analysis; critical approaches to 
language teaching. 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1. นักศึกษาแสดงความเข้าใจในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษา การเรียนการสอนภาษา และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. นักศึกษาสามารถน าความเข้าใจในสาขาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
3. นักศึกษาสามารถสร้างงานวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในแขนงต่างๆและการเรียนการสอนภาษา 
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233543 วิธีการสอนภาษา                    3(3-0-6)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
มุมมองทางทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา การเรียนการสอนภาษา วิวัฒนาการของวิธีการสอนภาษาและวิธีการสอนในยุค
ปัจจุบัน ปัจจัยน าไปสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ การสอนแบบทักษะสัมพันธ์ การประยุกต์หลักการสอนให้เหมาะสม
กับบริบทที่แตกต่างกัน ปฏิบัติการการสอนในสถานการณ์จริง และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษา  
233543 Language Teaching Methodology           3(3-0-6)  

Prerequisite: None  
Different theoretical views of language, language learning and teaching; evolution of language 
teaching and contemporary approaches; conditions for effective classroom practices; teaching 
integrated skills; applications of teaching principles in different contexts; teaching practices in a 
real situation; and research studies in this area  
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
2. นักศึกษามีความรู้เรื่องการสอนภาษาแบบทักษะสัมพันธ์ 
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการสอนที่หลากหลายในสถานการณ์จริง  

 
233544 การพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา      3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 233543 วิธีการสอนภาษา  
การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน การจัดการห้องเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบท 
การฝึกสอน และการวัดผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ ์
233544 Professional Development in Language Teaching  3(3-0-6) 

Prerequisite: 233543 Language Teaching Methodology   
Lesson planning, teaching techniques, classroom management, material development for specific 
contexts, teaching practice, and assessment in EFL classrooms under guidance and supervision of 
experienced faculty members 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี  วิธีการสอนที่หลากหลายและการประเมินผลในสถานการณ์จริง 
2. นักศึกษาสามารถระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนเกี่ยวกับการสอนของตนเองเพ่ือการพัฒนาต่อไปได้  
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233545 การทดสอบ การประเมินผลและการวัดผลการเรียนภาษา   3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการวัดและประเมินผล ประเภทของแบบทดสอบ การออกแบบและการสร้าง
แบบทดสอบภาษา  การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ  การวัดผลแบบทางเลือก แนวโน้มและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การทดสอบ 
233545 Testing, Evaluation, and Assessment in Language Learning 3(3-0-6) 

Prerequisite : None  
Principles and theories in testing, assessment and evaluation; types of tests; language test design 
and construction; item analysis; alternative assessment; trends and issues in language testing 
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีของการวัดและประเมินผลทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ การวัดผล และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบด้าน
ภาษาอย่างมีระบบ 

3. นักศึกษาสามารถสร้างแบบทดสอบภาษาโดยใช้กรอบแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของการวัดและ
ประเมินผลได ้

 
 



มคอ.2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิม พ.ศ.2555 

 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและรายวิชาที่ปรับปรุง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา พ.ศ. 2555 กับ พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปริญญาโท 
หลักสูตรปี 2555 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

จ านวนหน่วยกิต 
      ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  
รายวิชาบังคับ                   12  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 21  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ ์  15  หน่วยกิต 
แผน ข  
รายวิชาบังคับ  12  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก                 30  หน่วยกิต   
การค้นคว้าอิสระ               6   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
      ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  
รายวิชาบังคับ                   12  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 21  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ ์  15  หน่วยกิต 
แผน ข  
รายวิชาบังคับ  12  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก                 30  หน่วยกิต   
การค้นคว้าอิสระ               6   หน่วยกิต 

ไม่เปลีย่นแปลง 

รายวิชา 

วิชาบังคับ (12 หน่วยกิต) 

223503 การเขียนทางวิชาการ (3)  

223511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติสิ าหรับ 

           ภาษาอังกฤษศึกษา (3)  

223521 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้ 

           ภาษาที่สอง (3)  

223541 การรับภาษาที่สอง (3) 

 

วิชาเลือก  (อย่างน้อย  21 หรือ 30 หน่วยกิต) 

ด้านทักษะภาษา 

223501 ทักษะการเรียนทางวิชาการ (3)  

223502 การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ (3)  

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

วิชาบังคับ (12 หน่วยกิต) 

233503 การเขียนทางวิชาการ (3)  

233511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติสิ าหรับ    

           ภาษาอังกฤษศึกษา (3)  

233521  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  

            ภาษาที่สอง (3)  

233541 การรับภาษาที่สอง (3) 

 

วิชาเลือก  (อย่างน้อย  21 หรือ 30 หน่วยกิต) 

ด้านทักษะภาษา 

233501 ทักษะการเรียนทางวิชาการ (3)  

233502 การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ (3)  

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลง

บางรายวิชา 
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หลักสูตรปี 2555 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

ด้านทักษะการวิจัย 

223613 ปฏิบัติการวิจัย (3) 

223614 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจยัภาษาอังกฤษ   

           ศึกษา (3)                 

223615 สัมมนาการวิจยัภาษาอังกฤษศึกษา (3) 

 

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษา 

223522  การสร้างซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมการ 

            เรียนรู้ภาษา (3)     

223523  การเรยีนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์ (3)  

 

ด้านการวิเคราะห์ภาษา 

223531 พื้นฐานทางภาษาศาสตร ์ (3)  

223631 สัมพันธสารวิเคราะห ์ (3)  

223632 วัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรยีนรู้ภาษา(3) 

 

ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

223542 ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษา                                           

           (3)  

223543 วิธีการสอนภาษาและการคัดสรรสื่อการ

เรียนการสอน (3) 

223544 การพัฒนาสื่อการเรยีนสอนภาษา (3) 

223545 การพัฒนาวิชาชีพการสอน (3)  

223641 การทดสอบ การประเมนิผลและการ 

           วัดผลการเรยีนภาษา (3) 

ด้านทักษะการวิจัย 

233512 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจยัภาษาอังกฤษ 

           ศึกษา (3)                   

233513 สัมมนาการวิจยัภาษาอังกฤษศึกษา (3) 

 

 

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษา 

233522  การเรยีนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์ (3)  

 

 

 

ด้านการวิเคราะห์ภาษา 

233531 พื้นฐานทางภาษาศาสตร ์ (3)  

233532 สัมพันธสารวิเคราะห ์ (3)  

233533 วัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรยีนรู้ภาษา (3) 

 

ด้านทักษะการเรียนการสอนภาษา 

233542 ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษา                                          

           (3)  

233543 วิธีการสอนภาษา                    (3) 

233544 การพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา (3) 

233545 การทดสอบ การประเมนิผลและการวัดผล 

           การเรียนภาษา (3) 

 

 

 

 

 

 

 

223501 ทักษะการเรียนทางวิชาการ 

พัฒนาความสามารถในการสกัดข้อมูลจากการอ่าน

และการฟังภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการที่

หลากหลาย การฝึกฝนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ

พัฒนาทักษะต่างๆที่จ าเป็นต่อการอภิปรายและการ

น าเสนอโดยวิธีพูด 

233501 ทักษะการเรียนทางวิชาการ  

พัฒนาความสามารถในการสกัดข้อมูลจากการอ่าน

และการฟั งในบริบททางวิชาการ  เรียนรู้ การ

ทบทวนวรรณกรรม  พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ

อภิปรายและการน าเสนอรายงานทางวิชาการ 

เปลี่ยนรหัส

และปรับ

เนื้อหา 
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หลักสูตรปี 2555 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

223502 การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ     

การอ่านเอาความและทฤษฎีการอ่าน  กลยุทธ์และ

ทักษะการอ่าน การอ่านในฐานะที่เป็นกิจกรรมทาง

สังคมและทางวัฒนธรรม การอ่านเชิงวิจารณ์และ

การรู้หนังสือ การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาที่สองโดยเน้นการอ่านเชิงวิจารณ์ วิจัยต่างๆ

เกี่ยวกับการอ่าน 

233502 การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

กระบวนการอ่านและทฤษฎีการอ่านต่าง ๆ กลยุทธ์

และทั กษะการอ่าน เชิ งวิจารณ์  การอ่ าน เพื่ อ

วัตถุประสงค์ทางวิชาการ  การสอน การอ่าน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง หัวข้อวิจัยและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอ่าน 

 

เปลี่ยนรหัส

และปรับ

เนื้อหา 

 

223503 การเขียนทางวิชาการ  
ทักษะการเขียนทางวิชาการ กระบวนการการเขียน
รายงานทางวิชาการ การสืบค้นและประเมินข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ การเขียนเชิงโต้แย้ งและเชิง
วิเคราะห์ การอ้างอิงค าพูด การถอดความ การสรุป
ความและการสังเคราะห์ความของเอกสารที่ได้คัด
สรรมา  การอ้างถึงและการอ้างอิงแบบ APA การ
เขียนทบทวนวรรณกรรม 
 

233503 การเขียนทางวิชาการ  
ทักษะการเขียนทางวิชาการตามแบบการใช้ประเภท
ผลงานเป็นฐาน กระบวนการเขียนรายงานทาง
วิชาการ การสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง 
ๆ การเขียนเชิงโต้แย้งและเชิงวิเคราะห์ การคัดลอก
ความ การถอดความ การสรุปความ และการ
สังเคราะห์ความของเอกสารที่ได้คัดสรรมา การอ้าง
ถึงและการอ้างอิงแบบ APA การเขียนทบทวน
วรรณกรรม 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 

223511  ระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ยและสถิ ติ ส าห รับ
ภาษาอังกฤษศึกษา 
การอภิปรายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการวิจัยและค าถามในการวิจัยโดยใช้การ
เปรียบเทียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
มโนทัศน์ความเที่ ยงตรงและความเช่ือถือได้ 
วัตถุประสงค์ในการทดสอบทางสถิติ การสรุป
อ้างอิงกับกลุ่มประชากร มโนทัศน์เชิงคุณภาพเน้น
การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และกรณีศึกษา 

233511  ระ เบี ยบ วิ ธี วิ จั ย แล ะสถิ ติ ส าห รับ
ภาษาอังกฤษศึกษา 
การอภิปรายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการวิจัยและค าถามในการวิจัยโดยใช้การ
เปรียบเทียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มโน
ทั ศ น์ ค ว า ม เที่ ย งต ร งแ ล ะ ค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ ได้ 
วัตถุประสงค์ในการทดสอบทางสถิติ มโนทัศน์เชิง
คุณภาพ ลักษณะและประเภทของการวิจัยเชิง
คุณภาพทางเทคนิค และวิธีในการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพการวิเคราะห์ และการตีความตลอดจนการ
รายงานผลทางการวิจัยเชิงคุณภาพ  

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 

223615 สัมมนาการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา 
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษศึกษา มโนทัศน์และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในบริบท
ต่างๆ 
 

233513 สัมมนาการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา 
การศึกษาเชิงลึกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในความ
สนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษศึกษา มโนทัศน์และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยและการน าผลการวิจัยไป
ใช้ในบริบทต่างๆ (นักศึกษาอาจลงเรียนซ้ าหากเป็น
หัวข้อใหม่) 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
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หลักสูตรปี 2555 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

223521 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ภาษาท่ีสอง 
ความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การเรียนภาษา (TELL)  การใช้เทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนวิธีการสอนภาษาที่สอง การประยุกต์ใช้
แหล่งข้อมูลออนไลน์และซอฟท์แวร์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนภาษาที่สอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้ซอฟท์แวร์ส าหรับการท าบทเรียนเพื่อการ
เรียนการสอนภาษา 

233521 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ภาษาท่ีสอง 
ความรู้ เบื้ องต้นทางด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง กระบวนการพัฒนา
ซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาที่สอง การ
ใช้เทคโนโลยีในการทดสอบความสามารถทางภาษา
ที่สอบ และการวิจัยทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการเรียนภาษาท่ีสอง   

ปรับเนื้อหา
รวมกับ
รายวิชา
223522 

223522 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนภาษา         
หลักการการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนภาษา (TELL)  ประเภทของ
ระบบซอฟท์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่
สนับสนุนการเรียนภาษา    การใช้เทคโนโลยีใน
การทดสอบความสามารถทางภาษา งานวิจัย
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียน
ภาษา   

  ยกเลิก 

223523 การเรียนรู้ภาษาท่ีสองแบบออนไลน์  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบ
ออนไลน์ การพัฒนา การสอน และ  การประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชาเพื่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
แบบออนไลน์      
 

233522 การเรียนรู้ภาษาท่ีสองแบบออนไลน์  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบ
ออนไลน์ การพัฒนา การสอน และการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชาเพื่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
แบบออนไลน์ รวมทั้งการทบทวน  เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง แบบ
ออนไลน์ 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 

223531 พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์  
     พื้นฐานต่าง ๆ  ของวากยสัมพันธ์  วิทยา
หน่วยค าและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ หน่วยค าและ
การสร้างหน่วยค าของค าต่าง ๆ  ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาหน่วยค ากับวากยสัมพันธ์ ระบบเสียง
ในภาษาอังกฤษ  การสร้าง การถอดและการ
วิ เค ร าะ ห์ สั ท วิ ท ย าข อ งห น่ ว ย เสี ย งต่ า ง  ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสัทศาสตร์และสัทวิทยา การ
ฝึกวิเคราะห์วิทยาหน่วยค าและสัทวิทยาของข้อมูล
ที่ ได้คัดสรรมา การประยุกต์ ใช้พื้นฐานต่าง ๆ 
เหล่านี้ในด้านภาษาอังกฤษศึกษาและห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ 

233531 พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์                     
พื้นฐานต่าง ๆ  ของวากยสัมพันธ์  วิทยา 
หน่วยค าและสัทวิทยาภาษาอังกฤษ หน่วยค าและ
การสร้างหน่วยค าของค าต่าง ๆ  ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาหน่วยค ากับวากยสัมพันธ์ ระบบเสียง
ในภาษาอั งกฤษ  การสร้าง การถอดและการ
วิ เค ร า ะ ห์ สั ท วิ ท ย า ข อ งห น่ ว ย เสี ย งต่ า ง  ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสัทศาสตร์และสัทวิทยา การ
ฝึกวิเคราะห์วิทยาหน่วยค าและสัทวิทยาของข้อมูลที่
ได้คัดสรรมา อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
การประยุกต์ ใช้พื้ นฐานต่ าง ๆ เหล่ านี้ ในด้ าน
ภาษาอังกฤษศึกษาและห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
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223631 สัมพันธสารวิเคราะห ์   
แนวทางการวิเคราะห์สัมพันธสารได้แก่ ทฤษฎีวัจ
นกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง
การสื่อสาร  ภาษาศาสตร์สังคมเชิงปฏิสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์บทสนทนา การวิเคราะห์ตัวบทและ
ประเภทผลงาน การวิเคราะห์ชุดข้อมูลและสัมพัน
ธสารวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ การประยุกต์แนวทาง
เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์สัมพันธสารทางภาษาพูดและ
ภาษาเขียน สัมพันธสารในช้ันเรียนและการใช้
ภาษาในบริบทเชิงวิชาการและเชิงอาชีพ 
 

233532 สัมพันธสารวิเคราะห์  
แนวทางการวิเคราะห์สัมพันธสาร ได้แก่ ทฤษฎีวัจ
นกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง
การสื่อสาร ภาษาศาสตร์สังคมเชิงปฏิสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์บทสนทนา การวิเคราะห์ตัวบทและ
ประเภทผลงาน การวิเคราะห์ชุดข้อมูลและสัมพัน
ธสารวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ การประยุกต์แนวทาง
เหล่านี้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินเชิงวิจารณ์ ใน
ด้านสัมพันธสารทางภาษาพูดและภาษาเขียน 
สัมพันธสารในช้ันเรียนและการใช้ภาษาในบริบทเชิง
วิชาการและเชิงอาชีพ      

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 

223632 วัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา   
ทฤษฎีและระเบียบวิธีเกี่ยวกับการใช้ภาษาตาม
บริบท หลักการและมโนทัศน์ในวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
วัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพ ความหมายช้ีบ่งเป็น
นัย เน้นการประยุกต์หลักวัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อ
ศึกษาภาษาที่ใช้จริงและเพื่อการเรียนการสอน
ภาษา 

233533 วัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา   
ทฤษฎีและมโนทัศน์หลักในวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจน
ปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม  วัจนปฏิบัติศาสตร์
ภาษาที่สอง  ระเบียบวิธีวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์
และการเรียนรู้ภาษา     
 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 

223541 การรับภาษาท่ีสอง  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรับภาษาที่สอง 
กระบวนการรับภาษาที่สอง ตัวแปรที่กระทบต่อ
กระบวนการ แนวทางและรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน
ของการรับภาษาที่สองและความเช่ือมโยงกับการ
เรียนการสอนภาษา การวิจัยเกี่ยวกับการรับภาษา
ที่สอง ผลการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

233541 การรับภาษาท่ีสอง  
ทฤษฎีและงานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการรับภาษาที่
สอง กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ภาษาที่สอง และผลกระทบของตัวแปรภายนอกและ
ภายในต่อกระบวนการพัฒนาการรับภาษาที่สอง 
บทบาทของแนวทางและรูปแบบที่เป็นปัจจุบันของ
การรับภาษาที่สองต่อการเรียนการสอนภาษา การ
วิจัยเกี่ยวกับการรับภาษาที่สอง ผลการวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 

223542 ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอน
ภาษา 
ทฤษฎีและระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ประยุกต์ การ
ประยุกต์ใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา เน้นสัท
วิทยา วิทยาหน่วยค า วากยสัมพันธ์ วัจนปฏิบัติ
ศ าส ต ร์  อ ร รถศ าส ต ร์  ภ าษ าศ าส ต ร์ สั งค ม 
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา การรับภาษาที่สองและ
ซอฟ แวร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารวิ เค ราะห์ ท า ง
ภาษาศาสตร์ 
 

233542 ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษา 
ทฤษฎีและระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ประยุกต์ การ
ประยุกต์ใช้ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับภาษา เน้นสัท
วิทยา วิทยาหน่วยค า วากยสัมพันธ์ วัจนปฏิบัติ
ศ า ส ต ร์  อ ร ร ถ ศ าส ต ร์  ภ าษ าศ าส ต ร์ สั งค ม 
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา การรับภาษาที่สอง ซอฟแวร์
ที่ เกี่ยวข้องกับการวิ เคราะห์ทางภาษาศาสตร์ 
ระเบียบวิธีเชิงวิจารณ์ในการสอนภาษา 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
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223543 วิธีการสอนภาษาและการคัดสรรสื่อการ
เรียนการสอน                
มุมมองทางทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา การเรียนการสอน
ภาษา วิวัฒนาการของวิธีการสอนภาษาและวิธีการ
สอนในยุคปัจจุบัน  ปัจจัยน าไปสู่การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ การสอนแบบทักษะสัมพันธ์ การ
ประยุกต์หลักการสอนให้เหมาะสมกับบริบทที่
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ การประเมิน และการ
เลือกสื่อการเรียนการสอน การศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

233543 วิธีการสอนภาษา                
มุมมองทางทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา การเรียนการสอน
ภาษา วิวัฒนาการของวิธีการสอนภาษาและวิธีการ
สอนในยุคปั จจุบัน  ปั จจัยน าไปสู่ การสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ การสอนแบบทักษะสัมพันธ์ การ
ประยุกต์หลักการสอนให้ เหมาะสมกับบริบทที่
แตกต่างกัน ปฏิบัติการการสอนในสถานการณ์จริง 
และการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนภาษา 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 

223544 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษา 
หลักการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส าหรับ
ก า ร ส อ น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศ ความเข้าใจกระบวนการการ
ออกแบบ   การวิเคราะห์และประเมินสื่อการสอน
เชิงพาณิชย์และเทคนิคการปรับแปลงสื่อการเรียน
การสอน 

 ยกเลิก 

223545 การพัฒนาวิชาชีพการสอน 
การฝึกสอน การจัดการห้องเรียน การวางแผนการ
สอน เทคนิคการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน และการวัด ผลการ เรี ย น การสอน วิช า
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภายใต้การ
ดูแลของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ 
 

233544 การพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา 
การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน การจัดการ
ห้องเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับ
บริบท การสอนการฝึกสอน และการวัดผลการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
 
 
 
 

223641 การทดสอบและการวัดผลการเรียน
ภาษา   
หลักการการวัดและประเมินผล ประเภทของ
แบบทดสอบและผลกระทบของการทดสอบ การ
สร้างแบบทดสอบภาษา  การวิเคราะห์ข้อสอบเป็น
รายข้อ  การวัดผลแบบทางเลือก  การท าคลัง
ข้อสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวโน้มและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ 

233545 การทดสอบ การประเมินผลและการ
วัดผลการเรียนภาษา  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการวัดและประเมินผล 
ประเภทของแบบทดสอบ การออกแบบและการ
สร้างแบบทดสอบภาษา  การวิเคราะห์ข้อสอบเป็น
รายข้อ  การวัดผลแบบทางเลือก แนวโน้มและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ 

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
เนื้อหา 
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แบบประวัติส่วนตัว 
1. ชื่อ-สกลุ :  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ 

 

2. การศกึษา :  
2540 Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
 University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา 
2532 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    
 มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย   
2528 ค.บ. (เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง) ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย   

 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย ์
 

4. ประสบการณ์ท างาน  
2540-ปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  
2532-2534  สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ คณะมนุษยศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2529-2530  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ   

 
5. ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

Zhang, B., & Wannaruk, A. (2016). Rhetorical structure of education research article methods  
sections. PASAA. In press.  

Weerachairattana, R., & Wannaruk, A. (2016). Refusal strategies in L1 and L2 by native speakers of  
Thai. Suranaree Journal of Social Science, 10(1). 119-139.  

Chai, N., Wannaruk, A., & Lian, A. (2015). A corpus-based study on Chinese EFL learners’ use of  
transitive constructions with neutral participants. Theory and Practice in Language Studies, 
5(9). 1778-1790. 

Amnuai, W., & Wannaruk, A. (2013). A move-based analysis of the conclusion sections of research  
articles published in international and Thai journals. 3L: The Southeast Asian Journal of English 
language Studies, 19(2), 53-63.  

Amnuai, W., & Wannaruk, A. (2013). An analysis of moves in introductions in international and  
Thai Journal research articles. PASAA, 45, 61-90. 

Huimin, S. & Wannaruk, A. (2010). Rhetorical structure of research article introductions in  
agricultural science. Proceedings of the 3rd Language in the Realm of Social Dynamics  
International Conference, Thailand 

Duan, L. & Wannaruk, A. (2010). The effects of explicit and implicit instruction in English refusals, 
Chinese Journal of Applied Linguistics, 33, 93-109. 
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Duan, L. & Wannaruk, A. (2008). The comparison between written DCT and oral role-play in investigation 
upon English refusal strategies by Chinese EFL students, Sino-US English Teaching, 5, 8-18. 

Wannaruk, A. (2008). Pragmatics transfer in Thai EFL refusals, RELC Journal, 39, 318-337. 
Prinyajarn, G. & Wannaruk, A. (2008) Communication strategies training for science and technology 

graduate students, Suranaree Journal of Social Science, 2, 17-32. 
Wannaruk, A. (2007). English for academic purposes. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of 

Technology. 
Wannaruk, A. (2004). Saying “No”: A cross-cultural comparison of Thais and Americans, English 

Language Studies Forum, 1, 1-21. 
Wannaruk, A. (2003). Communication strategies employed by EST students. Studies in Language and 

Language Teaching, 12, 1-18. 
Wannaruk, A. (2002). An investigation of communication strategies: A case study of EST students  at 

Suranaree University of Technology. Humanities & Social Sciences, 19, 26-34. 
Wannaruk, A. (1999). English elective V (Cultural and Social Issues). Nakhon Ratchasima: Suranaree 

University of Technology. 
Wannaruk, A. (1999). Back channel revisited:  Relationships between functions and locations.  Humanities & 

Social Sciences, 16, 62-84. 
Wannaruk, A. (1997). Back channel behavior in Thai and American casual telephone  

conversations. Suranaree Journal of Science and Technology, 4, 68-174. 
Wannaruk, A. (1992). Technical English for Veterinary medicine. Bangkok: Kasetsart University. 
Syananondh, K. & Wannaruk, A. (1990). An investigation literacy, attitudes and motivations concerning 

research methodology and statistics among EFL instructions in state Universities in Thailand.  
PASAA, 20, 41-54. 

 

6. งานวิจัยท่ีสนใจ : Pragmatics, Discourse analysis, Corpus linguistics 
 

7. ทุนการศึกษา/รางวัลที่ได้รับ :  
2535-3540 ทุนรัฐบาล 
2530-2532 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 
2528-2529 ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

 8.  ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

รายวิชา 223541 การรบัภาษาท่ีสอง รายวิชา 223541 การรบัภาษาท่ีสอง 
 รายวิชา 233532 สัมพันธสารวิเคราะห ์
 รายวิชา 233533 วัจนปฏบัิตศิาสตรแ์ละการเรยีนรูภ้าษา 

 
 
 



มคอ.2 
 

 

แบบประวัติส่วนตัว 
 

1. ชื่อ-สกลุ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัณธร  แสงอรุณ 
2. การศึกษา :   
   2544       Ph.D.  (Second Language Education), University of Toronto, Toronto, Canada 

2537 Graduate Diploma in Teaching of  English to Speakers of 
Other Languages (TESOL), Deakin University, Melbourne, 
Australia 

2529 ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 

2522 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) การสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 

  
 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน:  รองศาสตราจารย์   
4. ประสบการณ์ท างาน:   
 2554 - ปัจจุบัน 

 
กรรมการกองบรรณาธิการของวารสาร Rangsit International Journal of Arts  
and Sciences   

2553 - ปัจจุบัน บรรณาธิการ ของวารสาร Thai TESOL Bulletin  International Journal 
2550 - ปัจจุบัน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของสาขา 
วิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ 

2548 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

2547  - 2548 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนภาษา ในโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากธนาคารโลก เพือ่พัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนภาษา ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือของประเทศไทย 

2537 วิทยากรอบรมครูผูส้อนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจังหวัดสรุาษฎร์ธานี  
เพื่อการใช้หลักสตูรใหม่ การอบรมนี้จัดโดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

2534 - 2537 กรรมการ และ วิทยากรอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ประจ าศูนย์ ERIC (English 
Resources Instructional Center) จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2535 - 2537 บรรณาธิการ วารสารโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
2535 - 2537 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรและการสอน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2528 - 2537 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
2528 - 2537 อาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ าอ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
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5. 

2526 - 2537 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย : 
Chaiwiwatrakul, S and Sangarun, P. (2016). The impact of a social networking  
        environment with fully-autonomous and semi-autonomous learning on the  
        English writing abilities of Thai university students. Rangsit Journal of Arts and  
        Science, 6(2), pp. 149-164. 
He, B., Sangarun, P., & Lian, A. -P. (2015). Improving the English pronunciation of      
        Chinese EFL university students through the integration of CALL and  
         verbotonalism. In J. Colpaert, Aerts, A., Oberhofer, M., & Gutiérez-Colón Plana,  
         M. (Eds.), Seventeenth International CALL Research Conference: Task Design  
         and CALL (pp. 276-285). Tarragona: University of Antwerp. 
Sangarun, P., & Lian, A. -P. (2015). Flying Free: unfettering the spirit of innovation in  
         doctoral level language education programmes. In P. Darasawang & Reinders, H.  
         (Eds.), Innovation in language learning and teaching (pp. 43 - 62). Basingstoke:  
          Palgrave Macmillan. 
He, B, & Sangarun, P. (2015). Implementing autonomy: a rhizomatic model for  
          pronunciation learning. Rangsit Journal of Arts and Sciences, 5(1), pp. 1-12. 
Sangarun, P. (2014).  Developing Reading Comprehension Skills in Another Language:   
           A Computer-based 21st Century Prototype. Beyond Words, 2(2),  
           pp. 114 – 147. 
Sangarun, P. (2011). The Effects of Task-based Instruction on Thai University Students’ 

English Language Performance, paper presented to the 2011 Kentucky 
Foreign Language Conference.  Abstract published in “ The 2011 Kentucky 
Foreign Language Conference.” April, 2011, University of Kentucky, Lexington, 
Kentucky, USA.     

Sangarun, P.  (2010) .  The cognitive pre-task planning process and second language 

proficiency.  Thai TESOL Bulletin, 21(1), 1-34. 

Sangarun, P.  (2010) .  The cognitive pre-task planning process and second language 
proficiency,  paper presented to  the 2010 Kentucky Foreign Language 
Conference.  Abstract published in “ The 2010 Kentucky Foreign Language 
Conference.” April, 2010, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA.                         

Sangarun, P. (2008). Developing the speaking ability of learners of second and foreign 
language, paper presented to the 2008 Kentucky Foreign Language 
Conference.  Abstract published in “ The 2008 Kentucky Foreign Language 
Conference.” April, 2008, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA.   

   



มคอ.2 
 

 

Sangarun, P. (2007). Designing task-based language learning for the development of 
speaking skills, paper presented to the 2007 International Society for 
Language Studies.  Abstract published in “ The International Society for 
Language Studies 2007 Conference Program.”  April 2007, Honolulu, Hawaii, 
USA. 

Sangarun, J (P) .  (2005) .  The effects of focusing on meaning and form in strategic 
planning. In Ellis, R. , Planning and task-performance in a second language. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

Sangarun, J (P). (2005). English 2: Core English program: 203102, Suranaree University 
of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand 

Sangarun, J (P) .  (2003) .  Task-based instruction should be implemented in the Thai  
university EFL classroom, Suranaree Journal of Science and Technology, vol 
10, no 1 , 2003. 

Sangarun, J (P). (2003) . Designing task-based materials, paper presented to the 23rd 
Thailand TESOL International Conference.  Abstract published in “ The 23rd 
Thailand TESOL International Conference Proceedings. ”  January 2003, 
Bangkok, Thailand. 

Sangarun, J (P). (2003). Teaching Philosophy, http://www.sangarun2.com 
Sangarun, J (P). (2003). A Framework for Organizing Second/Foreign Language Reading  

Instruction, http://www.geocities.com/jirapornsangarun 
Sangarun, J (P). (2003). A Framework for Organizing Second/Foreign Language Writing 

Instruction, http://www. sangarun2.com 
Sangarun, J (P). (2002). English 3: Core English program: 203203, Suranaree University 

of Technology. Nakhon Rachasima, Thailand.  
Sangarun, J (P). (2002). The Effects of pre-task planning conditions on foreign language 

performance, paper presented to the 13th World Congress of Applied 
Linguistics as an invited speaker to a symposium organized by Professor Rod 
Ellis.  Abstract published in “ 13th World Congress of Applied Linguistics 
Proceedings.” December 2002, Singapore. 

Sangarun, J (P). (2002). Pre-task planning and speech performance, Paper presented 
to the 22nd Thailand TESOL International Conference.  Abstract published in 
“ The 22nd Thailand TESOL International Conference Proceedings.”  January 
2002, Chiang Mai, Thailand. 

Sangarun, J (P). (1999) . A Task-based approach to instruction for Thai EFL learners. 
The 19th Thai TESOL Annual Convention.  Abstract published in “ The 19th 
Thailand TESOL International Conference Proceedings. ”  January 1999, 
Bangkok, Thailand. 

Sangarun, J (P). (1996). Vocabulary Workbook English 1: Core English program: 203201,  
Suranaree University of Technology. Nakhon Ratchasima, Thailand.  
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Sangarun, J (P) . (1995). Stress and intonation teaching, paper presented to the 15th 
Thailand TESOL Annual Convention. Abstract published in “The 15th Thailand 
TESOL International Conference Proceedings. ”  January 2002, Chiang Mai, 
Thailand. 

 

 
6.งานวิจัยท่ีสนใจ  

 
Task-based language learning, Technology Enhanced Language 
Learning 

  
7.ทุนการศึกษา/รางวัลที่ได้รับ    
    2550   Visiting scholar, Department of Instructional Design and Technology, 

College of Education and Human Services, Western Illinois University, 
USA. 

      2548 - 2554 ทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี
      2548 - 2553 ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
      2546 - 2553 ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจยัของอาจารย์รุ่นใหม่ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัยแห่งชาต ิ
      2546 
 

Visiting scholar, Modern Language Center, University of Toronto, 
Canada 

      2546 Visiting scholar, Language Media Center, University of Iowa, USA 
      2546 Visiting scholar, Center for the Study of Languages, Rice University, 

USA 
      2545 - 2546 ทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี
      2540 – 2544 ทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 
      2536 – 2537 ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ 
      2535  ครูผูส้อนภาษาอังกฤษดีเด่นเขตการศึกษาที่สาม    
      2534 
 

ครูผูส้อนภาษาอังกฤษดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

8.  ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

รายวิชา 223521 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ  
                      เรียนรู้ภาษาท่ีสอง 

รายวิชา 223511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติิส าหรับ 
                      ภาษาอังกฤษศึกษา 
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แบบประวัติส่วนตัว 
1. ชื่อ-สกลุ :     ดร.สิรินทร  ศรีโพธ์ิ 

 
2. การศึกษา :    

2545 Ph.D. (Foreign Language Education)  
                       University of Pittsburgh,   สหรัฐอเมริกา 

     2537 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 

     2532 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาษาฝรั่งเศส   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  ประเทศไทย 
 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย ์
 

4. ประสบการณ์การท างาน: 
2545 - ปัจจุบัน  สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
  2538-2539  สาขาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 

2532-1991     The Consortium, a US organization funded by the United Nation, อ. พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
 
5. ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

Asmara, A., & Seepho, S. (2016). L2 Grammar Learning Strategies Used by High Good Verbal &  
Logical Intelligence Learners:  EFL Indonesian University Students.The Proceedings of             
the first International Conference on English Language Studies (ICELS),  
MahaSarakham, Thailand. 29-30 Auguast 2016. p.1-27.  

Thao, Q. T. & Seepho, S. (2016c). EFL Learners’ Attitudes toward Intercultural Communicative Language  
Teaching and their Intercultural Communicative Competence Development. Journal of English 
Studies. 11. 1-40.   

Thao, Q. T. & Seepho, S. (2016a). Intercultural Language Education: EFL Learners’ Perceptions toward  
Intercultural Language Communicative Teaching.  Philippine ESL Journal. 16. 46-64.  

Tran, T. Q., & Seepho, S. (2016b). The Development of an Intercultural Communicative   Language  
           Teaching Model for EFL Learners. ThaiTESOL Journal, 29(1), 73-93. 

Tran, T. Q., & Seepho, S. (2016d). An Intercultural Communicative Competence Model for EFL Learners.  

     In the 4th TESOL Conference Proceedings 2016: Teaching Methodologies and Learning       

     Outcomes in Ho Chi Minh City (pp. 27-42). Ho Chi Minh City: Publishing   House of Economics. 

 Sheng, W. & Seepho, S. (2016). The Development of Critical Thinking in EFL Reading with Chinese  
     Students: Reducing the Obstructive Effect of English Proficiency. Suranaree Journal of Social     
     Science. 10(2). 33-51.  
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 Duong, M. T. & Seepho, S. (2015). Constructing a Proposed Portfolio-based Learner Autonomy  
            Development  Model for EFL Learners.   English for Specific Purposes World.  48 (16). 1-18.  
Lan, Y. & Seepho, S. (2015). Problem-based Learning Materials Design for a Medical English Course. Theory    
           and Practice in Language Studies.  5(7). 1346-1351.  
 
Newprasit, N. & Seepho, S. (2015). The Effects of a Project-based Learning Approach on the Improvement  
           of English Language Skills. Journal of Applied Language Studies and Communication. 1(1).    
           16-51.    
Thao, Q. T. & Seepho, S. (2015). An Instructional Design Model for Intercultural Language Teaching: A  
            Proposed Model. Humanising Language Teaching Magazine for Teachers and Teacher  
           Trainers. 17(1).  

      Meng, J., Tajaroensuk, S., & Seepho, S. (2013).  Recommendations for Sustaining the In-service Professional  
           Development of Tertiary EFL Teachers.  Theory and Practice in Language Studies.  3(8). 1311- 
           1321.  
Meng, J., Tajaroensuk, S., & Seepho, S. (2013). The Multilayered Peer Coaching Model and the In0service  
           Professional Development of Tertiary EFL Teachers. International Education Studies. 6(7). 18-31.  

      Zhang, L. & Seepho, S. (2013). Metacognitive Strategy Use and Academic Reading Achievement: Insight   
from a Chinese Context.  Electronic Journal of Foreign Language Teaching. 10(1). 54-69. 

  Qian, L. & Seepho, S. (2012). Foreign Language Speaking Anxiety Reduction through a Jigsaw Activity. Arab      
World English Journal. 3(4). 297-305. 

  Sucharitrak, S. and Seepho, S. (2011). The Development of CALL English Lessons for Nursing Science 
Students.  Silpakorn Educational Research Journal, 3(2) July – December 2011.   

  He, L. and Seepho, S. (2010). A Corpus-based Vocabulary Selection for Grades 1-3 Thai EFL Learners.  
Suranaree Journal of Social Science. 4(2): 49-66.  

  Suwanthep, J & Seepho, S. (2005). Exploration of Students’ Attitudes toward Learning English through CALL. 
Proceedings of the 13th Annual KOTESOL International Conference: From concept to context: 
Trends and Challenges, Seoul, Korea, October 15-16, 2005.         

  Seepho, S. (2004). Let’s Explore Discourse in the Content-based Classroom, Proceedings of the 24th 
Thailand TESOL International Conference, 29-31 January 2004, Khonkaen, Thailand   

  Seepho, S. (2004). 4Ts: Key Factors to Success of EST Materials Development, English Language Studies 
Forum, 1(1), 51-59.   

 
6. งานวิจัย:  

Exploration of SUT’s  Students’ Attitudes toward Learning English through Computer-assisted Instruction 
(CAI).  (2004). Funded by School of English, Institute of Social Technology, Suranaree University of 
Technology  

SUT English Language Studies Graduate Program Evaluation. (2005). A joint research study between 
National Centre for English Language Teaching and Research, Macquarie University, Australia and 
School of English, Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology 
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“Evaluation of Brain-based Learning Training for Primary Teachers”, (2008), Funded by National Institute for 
Brain-based Learning, Thailand   

“Coaching Schemes for New English Programs and Mini-English Programs in Northeastern Region”, (2009), 
Funded by English Institute, Ministry of Education, Thailand  

“The Study of Activities and Materials for Teaching English for Communication to Thai Primary Students 
(Grades 1-3)”, (2010), Funded by Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, 
Thailand  

 
7. งานวิจัยท่ีสนใจ : TEFL, Content-based Instruction, EFL Young learners, Qualitative inquiry   
 

8. ทุนการศึกษา/รางวัลที่ได้รับ :  
2549     รางวัลพนักงานดีเด่นสายการสอน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
2540-2545 ทุนรัฐบาล 
2528-2532  ทุนสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ   

9.  ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 
รายวิชา 223543 วิธีการสอนภาษา และการคัดสรรสื่อ   
                      การเรียนการสอน 

รายวิชา 233543 วิธีการสอนภาษา 

รายวิชา 223511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติิส าหรับ 
                      ภาษาอังกฤษศึกษา 

รายวิชา 233511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติิส าหรับ 
                      ภาษาอังกฤษศึกษา 
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แบบประวัติส่วนตัว 
1. ชื่อ-สกลุ :  ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทพ 

 

2. การศึกษา :  

      2545 Ph.D. (Education)   

 University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา 

 2540  MATESL, (Teaching English as a Second Language) 

 University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา 

 2536 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)    

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

 2534 อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ภาษาอังกฤษ  

 มหาวิทยาลยัศิลปากร ประเทศไทย   
 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย ์

 

4. ประสบการณ์ท างาน  

 2545-ปัจจุบัน  สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม  

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

 2540-2544   ผู้ช่วยสอน  

  Department of East Asian Language and Cultures,  

  University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา 

5. ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

Shuangjian, L. & Suwanthep, J. (2017).  Integration of flipped classroom model for EFL speaking.  International  

          Journal of Learning and Teaching (June 2017). 

Wang, F. & Suwanthep, J. (2017). Constructivism-based mobile application for EFL vocabulary learning.         

          International Journal of Learning and Teaching (June 2017). 

Shen, S. & Suwanthep, J. (2013).  A social constructivist instructional approach to reading: A blog-based class.  

          Proceedings: international Graduate Research Conference 2013 (December, 2013).   

Sirisrimangkorn,  L. & Suwanthep, J. (2013).  The effects of integrated drama-based role play and student teams  

         achievement division (STAD) on students’ speaking skills and affective involvement,  Scenario (02- 

         2013). 

Lin, S., Suwanthep, J. & Zhang, F. (2011).  Effects of enhancing an e-learning platform for EFL learners in 

China.  In Zhang, F. (Ed.)  Computer-Enhanced and Mobile-Assisted Language Learning: Emerging 

Issues and Trends.  Hershey, New York: Information Science Reference. 
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Lin, S. & Suwanthep, J. (2011). Constructive role plays via e-Learning for EFL learners in China’s tertiary 

education, Asian EFL Journal (January, 2011) 

Suwanthep, J. & Seepho, S. (2005). Exploration of students’ Attitude toward learning English through CALL.  

Proceedings of the 13th Annual KOTESOL International Conference: From Concept to Context: 

Trends and Challenges, Seoul, Korea, October 15-16, 2005. 

Suwanthep, J. (2004). Interview with Dr. Lindsay Miller, English Language Studies Forum, 1(1), 77-87. 

Suwanthep, J. (2002). Beyond Interference: L1 Transfer in English writing for Thai students. (Doctoral 

dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2002) 

 

6.   งานวิจัยท่ีสนใจ :   Second Language Writing, Curriculum Development, E-learning, EFL Mobile Application 

 

7.   ทุนการศึกษา/รางวัลทีไ่ด้รับ :  

2544-ปัจจุบัน Phi Kappa Phi Honor Society, USA 

2543 Excellence in Teaching (Fall), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 

2542 Excellence in Teaching (Spring), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 

2542 Excellence in Teaching (Fall), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 

2537-2545 ทุนรัฐบาล 

 

8.  ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

รายวิชา 223542 ภาษาศาสตรป์ระยุกตแ์ละการสอน 
                     ภาษา 

รายวิชา 233542 ภาษาศาสตรป์ระยุกตแ์ละการสอน 
                      ภาษา 
 

 รายวิชา 233532 สัมพันธสารวิเคราะห ์
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แบบประวัติส่วนตัว 
1. ชื่อ-สกลุ  ดร. สุขสรรพ์   ศุภเศรษฐเสรี 

 
2. การศึกษา  

2549 ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
2540 ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2537 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน : 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 
4. ประสบการณ์การท างาน : 

2551 –ปัจจุบัน    ผู้ดูแลหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
                       ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
2541-ปัจจุบัน     อาจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม มหาวิทยาลยั 
            เทคโนโลยีสรุนาร ี
2537-2539        อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  
            จังหวัดล าพูน 

 
5. ผลงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ : 
Bunjan, A. & Suppasetseree, S. (2017) The Video Blog-Based Role Play Lessons to  
             Enhance English Oral Communication Skills for Tourism Students. International 
            Journal of Educational Administration. 9(1), In press. 
Nguyen, D.L. & Suppasetseree, S. (2017). English as a Foreign Language Students’ 
             Attitudes toward Facebook Based Collaborative Learning Lessons to Enhance    
             English Writing Skills. Silpakorn Educational Research Journal. 10(1), January –  
             June 2017. In press. 
Jantasin, P., & Suppasetseree, S. (2017). A Smartphone-Assisted Instructional  
             Model in English Reading for Thai Students at University Level.  
             Journal of RoiEtRajabhat University, 11(1), January – June 2017.  
             In press. 
Bunjan, A. & Suppasetseree, S. (2016) The Video Blog-Based Role Play Lessons to  
             Enhance English Oral Communication Skills for Tourism Students. Proceedings of 
             Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society 2016,  
             727-738. 
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Thienthong, A.& Suppasetseree, S. (2016). A WordPress-based Instructional Model for 
           Developing Semantically-driven Academic Writing Lessons for Thai EFL University 
           Students. Language Education and Acquisition Research Network (LEARN)  
           Journal. 9(2), 22-43. 
Roth, C. & Suppasetseree, S. (2016). Flipped Classroom: Can it Enhance English  
           Listening Comprehension for Pre-university Students in Cambodia?. Proceedings of  
           CLaSIC 2016, 225-264. 
Kongsuebchart, J. & Suppasetseree, S.(2016). A Weblog-based Electronic Portfolio to  
           Improve English Writing Skills of Thai EFL Undergraduate Students. Proceedings of  
           CLaSIC 2016, 148-158. 
Nguyen, D.L. & Suppasetseree, S. (2016). Facebook Based Collaborative Learning Lessons  
           to Enhance Thai EFL Students’ Writing Skills. The Journal of Applied Language 
           Studies and Communication. 2(1), 16-46.  
Nguyen, D.L. & Suppasetseree, S. (2016). The Development of an Instructional  
           Design Model on Facebook Based Collaborative Learning to Enhance EFL  
           Students’ Writing Skills. The IAFOR Journal of Language Learning. 2(1), 
           48-66. 
Jantasin, P. & Suppasetseree, S. (2016). The Development of Smartphone-Assisted 
           Instructional Lessons to Improve Reading Abilities of Thai EFL University Students. 
           LangLit. 2(3),21-36. 
Walakanon, S. & Suppasetseree, S. (2015). A Design of Wiki-based Collaborative Reading 
           Lessons to Improve Thai EFL University Students’ Reading Comprehension Skills. 
          Journal of Humanities Naresuan University. 12(3), 49-68. 
Tumsaduak, B. & Suppasetseree, S. (2014).A Survey of the Needs of Thai Adult 
           Registered Psychiatric Nurses toward Learning English in the Workplace 
           within E–Learning Environment. Journal of Teaching and Education. 3(1),  
           359-369. 
Xingbin, T. & Suppasetseree, S. (2013). Effects of Online Task-based Interactive Listening  
           Instruction for EFL Learners. Thai TESOL Journal. 26(1), 36-45. 
Xingbin, T. & Suppasetseree, S. (2013). Development of an Instructional Model for Online 
           Task-Based Interactive Listening for EFL Learners. English Language Teaching. 6(3),  
Somdee, M. & Suppasetseree, S. (2013). Developing English Speaking Skills of Thai 
           Undergraduate Students by Digital Storytelling through Websites. Proceeding of  
           Foreign Language Learning and Teaching. 166-176. 
Sleesongsom, W. & Suppasetseree, S. (2012). The Use of Online Chatting for Improving 
           English Speaking Skills in a Thai Context. Foreign Language Learning and 
          Teaching. 1(2), 106-123. 
 

https://www.researchgate.net/project/A-WordPress-based-Instructional-Model-for-Developing-Semantically-driven-Academic-Writing-Lessons-for-Thai-EFL-University-Students
https://www.researchgate.net/project/A-WordPress-based-Instructional-Model-for-Developing-Semantically-driven-Academic-Writing-Lessons-for-Thai-EFL-University-Students
https://www.researchgate.net/project/A-WordPress-based-Instructional-Model-for-Developing-Semantically-driven-Academic-Writing-Lessons-for-Thai-EFL-University-Students
http://iafor.org/wp-content/uploads/2016/01/6.-LinhSuppasetserree.pdf
http://iafor.org/wp-content/uploads/2016/01/6.-LinhSuppasetserree.pdf
http://iafor.org/wp-content/uploads/2016/01/6.-LinhSuppasetserree.pdf
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Winaitham, W. & Suppasetseree, S. (2012). The Investigation of English Pronunciation 
          Errors and Factors Affecting English Pronunciation of Thai Undergraduate Students.  
          Silpakorn Educational Research Journal. 4(2), 304-320. 
Suppasetseree, S. (2011). The SREO Plan for Designing Web-based Instruction for Teaching 
           Remedial English to Thai Students. Processes and Process-Orientation in Foreign 
           Language Teaching and Learning. Walter de Gruyter, Inc. Boston. PP.139-172 
Suppasetseree, S. & Dennis, N.K. (2010). The Use of Moodle for Teaching and Learning 
           English at Tertiary Level in Thailand, International Journal of the Humanities,8(6), 
           29-46. 
Suppasetseree S. & Saitakham K. (2008). English vocabulary learning strategies employed by  
           Thai EFL university students with different levels of academic achievement.  
           CamTESOL Conference on English Language Teaching: Selected Papers, 4, 138- 
           146. 
Suppasetseree, S. (2005). The Internet-based Instructional System for Teaching  

Remedial English for Thai Students:  SREO Plan. Proceedings of the 13th 
KOTESOL International Conference, Seoul, Korea, October 15-16, 2005.  

Suppasetseree, S. (2004).  English for Tourist Guides, NakhonRatchasima: Suranaree 
          University of Technology 
Suppasetseree, S. (2001). The Effects of Computer Assisted Instruction in the  

 Learning of English I for 1st Year Students, NakhonRatchasima: Suranaree University of Technology. 
 

6. งานวิจัยท่ีสนใจ : Technology-enhanced Language Learning, Online Learning, E-Learning, Instructional Systems 
                     Design, Flipped Classroom, Task-based Language Learning, Autonomous Learning, TEFL  

7. ทุนการศึกษา/รางวัลที่ได้รับ :  
2554             รางวัลพนักงานดีเด่นสายการสอน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
2553             ทุนอาจารย์แลกเปลี่ยนในลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
2545-2549     ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ระดับปริญญาเอก 
2539-2541     ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ระดับปริญญาโท 

 

8.  ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

รายวิชา 233522 การเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน ์ รายวิชา 223523 การเรียนรู้ภาษาท่ีสองแบบออนไลน์  
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