รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in English

2.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (English)
Ph.D. (English)

3.

วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
-

4.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

5.

รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.2. ภาษาที่ใช้
มีการจัดการเรียนการสอน และใช้เอกสารตาราเป็นภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
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5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ดาเนินการโดยภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2544 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2556
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้มุ่งหวังจะผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเป็นผู้นาทางวิชาการ นักวิจัย หรือประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ วรรณคดี และ/หรือการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ รวมทั้งอาชีพอิสระ
ต่างๆ เช่น นักวิจารณ์ นักแปล นักเขียน
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9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ที่
1.

รายชื่อคณาจารย์

ผศ.ดร.สุภาภรณ์
ยิ้มวิลัย

2.

ดร. ศิรินันท์
ศรีเนาวรัตน์

3.

ดร. ประไพพรรณ
เอมชู

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
2528
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ), 2541
Ph.D. (English
Literature), 2545
D.A. (English), 2534
ค.ม. (TEFL), 2524
ค.บ. (อังกฤษ,ฝรั่งเศส),
2519
Ph.D. Language
and
Literature,
2548
กศ.ม.ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ, 2529
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ,
2521

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
University of Delaware, USA
Illinois State University, USA x-xxxx-xxxxx-xx-x
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
National University
of Singapore
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล การสร้างสังคมที่มั่นคง ปลูกฝ―งประชาชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ความรับ ผิดชอบต่อ ส่วนรวมและมีค วามรอบรู้ ใฝ่รู้อย่า งต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ น การขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education)
การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางป―ญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้ของสังคม (Wisdom) รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ (Technology and Innovation) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในป―จจุบันมีความอ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสูง ทาให้ต้องมี
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ ASEAN + 3 และ ASEAN + 6 อีกทั้งยังต้องเพิ่มสมรรถนะใน
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การแข่ง ขั น ระดั บ โลกโดยการส่ งเสริ ม มาตรฐานสิน ค้า และบริ ก าร และพั ฒนาโครงสร้า งพื้ น ฐานและ
สภาพแวดล้อมภายในประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว ที่ต้องตะหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความได้เปรียบทางการค้าและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาอารยประเทศ
องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีสมรรถนะในการแข่งขันสูงขึ้นคือ
การพั ฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้า งสรรค์ให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในขณะที่ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น สังคมต้อง
เผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ อาทิเช่น การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม การคุกคามทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการเลือนหายของภูมิป―ญญาท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในบริบทใหม่จึงมุ่ง
ส่งเสริมคุณภาพสังคมให้มีความมั่นคง เกิดความสมานฉันท์ และสร้า งโอกาสที่เป็ นธรรม ในส่วนของ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม คือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนมี
ความรอบรู้ในศาสตร์และวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเป็นผู้ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการยึดมั่นใน
ความดี ความสุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าว จาเป็น จะต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานเป็นที่ย อมรับทั้งภายในและต่างประเทศ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงบริบทของสังคมไทยและวิวัฒนาการของสังคมโลก หลักสูตรจะต้อง
พัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้อย่าง
สร้ า งสรรค์ เมื่ อ ผู้ เ รีย นสาเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สูต ร ผู้ เรี ย นจะต้อ งมีค วามเป็ น ผุ้ น าทางวิ ชาการที่ มี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ท าให้
หลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา
ทางวิชาการและมีความไฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนภาษาอั งกฤษในระดับ ต่างๆ ได้ หลักสูตรฉบับ ปรับ ปรุงสามารถผลิตบัณ ฑิ ตที่มีสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะบุคลากรของภาคส่วนต่างๆในสังคมและเป็นบัณฑิตที่ดารงไว้ซึ่งรากฐานของความ
เป็นไทย
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
หลักสูตรคุณภาพระดับสากลช่วยสร้างผู้นาทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษที่พร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
1.2. ความสาคัญ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากภาษาอังกฤษ
เป็นรายวิชาที่ถู กบรรจุในหลักสูตรตั้งแต่ร ะดับประถมศึกษาถึงระดับ บัณฑิตศึกษา แต่ผู้เชี่ยวชาญและ
ครูผู้สอนในสาขานี้ยังมีไม่เพียงพอและเป็นที่ต้องการอย่างสูง หลักสูตรนี้จึงมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้อย่าง
กว้างขวางทั้งด้านภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ และมีความรู้อย่างลึกซึ้งและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางภาษา วรรณคดี หรือการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นผู้นาทางวิชาการหรือนักวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล อีกทั้งยังสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ
ทั้งนี้ บัณ ฑิ ตในหลั ก สูตรนี้ จ ะต้อ งเป็ น ผู้ที่มี คุ ณ ธรรมจริยธรรมและสามารถเป็ น แบบอย่า งที่ดี ในสังคม
นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังเป็นกลไกสาคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ
1.3. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีทางด้านภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอั ง กฤษ และ/หรื อ วรรณคดี เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปใช้ แ ละถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.3.2 มีบ ทบาทในฐานะผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นภาษาอัง กฤษ การสอนภาษาอั ง กฤษ และ/หรื อ
วรรณคดี ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย
1.3.3 สามารถทางานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาอั งกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
และ/หรือวรรณคดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา /
กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร 1. สร้างเครือข่ายกับ
ตัวบ่งชี้
ตามความ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ
1. จานวนสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
เปลี่ยนแปลงของ
และเอกชนทั้งในและนอก
ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 สถาบัน
สังคมและ
ประเทศ เพื่อวิเคราะห์
2. จานวนสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
นวัตกรรมทาง
ความต้องการและแนวโน้ม
นอกประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน
วิชาการ
ความเปลี่ยนแปลงของ
3. จานวนครั้งในการประชุมร่วมกันมีไม่น้อย
สังคมและวิชาการ
กว่า 1 ครั้ง/ปี
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกการปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
2. สารวจความต้องการ
ตัวบ่งชี้
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 1. จานวนครั้งในการสารวจมีไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง ภายในรอบ 5 ปี
2. รายงานการสารวจแสดงข้อมูลอย่างน้อย
3 ประเด็น คือ
- แนวโน้มทางสังคมและทิศทางการพัฒนา
ทางวิชาการ
- คุณสมบัติของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของ
สังคม
- ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาสังคมวิชาการ
หลักฐาน
รายงานการสารวจ
2. ปรับปรุงป―จจัย
1. สารวจความต้องการของ ตัวบ่งชี้
สนับสนุนการเรียน
นิสิตและผู้สอน และ
1. จานวนครั้งในการสารวจมีไม่น้อยกว่า
การสอน
ประเมินผลการเรียนการ
1 ครั้ง/ปี
สอน
2. รายงานการสารวจแสดงข้อมูลอย่างน้อย
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แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ
ปรับปรุงป―จจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของป―จจัยสนับสนุน
ที่เป็นที่ต้องการ
- ป―ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การจัดการและการใช้ป―จจัยสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนาปรับปรุง
ป―จจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ
หลักฐาน
รายงานการสารวจ
ตัวบ่งชี้
1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร
2. จานวนอุปกรณ์ / กิจกรรม / โครงการที่
ปรับปรุงป―จจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
มีไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี
หลักฐาน
รายงานการจัดหาและจัดสรรทุน

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร ดังนี้
1. การพัฒนาผู้สอน
1.1 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพและการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยตามมาตรฐานสากล เช่น โครงการอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและต่า งประเทศ มาให้ความรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และ/หรือ
วรรณคดี
1.2 ส่งอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนสร้างงานวิจัย เช่น การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทางด้านการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
1.4 พั ฒ นางานส่ ว นบุ ค คล ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบท าการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

8

2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered) ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสลงมือปฏิบัติจริงเป็นส่วนใหญ่ เน้นบทบาทของผู้เรียนให้มีโอกาสอภิปราย ให้เหตุผล ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และ/หรือ วรรณคดี และฝึกการเป็นนักวิจัย
2.2 จั ด ประสบการณ์ ความรู้ น อกเหนื อ จากการเรี ย นในชั้ น เรี ย น เช่ น จั ด โครงการสั ม มนา
ฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในฐานะสมาชิกของวิชาชีพ และผู้นาด้านภาษาอังกฤษ
2.3 เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน ยึดงานวิจัยเป็ นศูนย์กลาง (Research-Based
Instruction)
3. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อครบรอบการใช้หลักสูตร 4 ปี และ ดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรกของหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วจบการศึกษา
ภาควิชาภาษาตะวันตกมีกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
3.1 ประเมินผลการใช้หลักสูตรจากนิสิตในหลักสูตร เพื่อถามความเห็นของนิสิตต่อรายวิชาต่างๆ
ที่เรียนมา
3.2 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตระหว่างที่กาลังศึกษาและที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
3.3 ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตจากหัวหน้างาน หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่
บัณฑิตทางาน
3.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพื่อหาจุดอ่ อน จุดแข็งของหลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.5 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.6 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
 กาหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ ทุกๆ ระยะ 4 ปี และตามเกณฑ์การ
ประเมินการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 กาหนดการประเมินครั้งแรก ปี พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษา และ
1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อ 7 และ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ เ ข้ า เป็ น นิ สิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ขั้ น ระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิตมีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี แต่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นิ สิตมี พื้ น ฐานความรู้แ ละประสบการณ์ ด้า นภาษาอัง กฤษและการเขียนงานวิจัย ในระดับ ที่
แตกต่างกัน
2.3.3 นิสิตมีป―ญหาในการบริหารเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาเพื่อค้นคว้าข้อมูลและการทาวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3.
2.4.1 จัดปฐมนิเทศในระดับหลักสูตรเพื่อชี้แจงลักษณะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค์
2.4.2 จัดให้นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการทาวิจัย
2.4.3 จัดให้นิสิตได้พบอาจารย์ผู้สอนตามเวลาที่นัดหมายที่นอกเหนือจากคาบเรียนเพื่อขอคาปรึกษา
ด้ า นการเรี ย น การแก้ ป― ญ หา รวมทั้ ง ค าแนะน าในการเรี ย นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จ
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2.4.4 จั ดให้นิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อเตรียมการการบริหารเวลาและแนวทางการ
แก้ป―ญหา
2.4.5 เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาต่างๆของภาควิชาภาษาตะวันตก รวมถึงเข้า
สังเกตการณ์การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 3 ปี
จานวนนิสิต
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
ชั้นปีที่ 3
10
รวม
10
20
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมนิสิตชั้นปีที่ 1
ค่าธรรมเนียมนิสิตชั้นปีที่ 2
ค่าธรรมเนียมนิสิตชั้นปีที่ 3
รวม

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
360,000 360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000 720,000 1,080,000
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม
(ต่อหัว)
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (18 หน่วยกิต x 2000 บาทต่อชั่วโมง x 15
ครั้งต่อภาค)
540,000 540,000
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่าย
ต่อปี x 2)
100,000
ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์
200,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
10,000
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา
ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน)
200,000
ค่าดาเนินการบริหารหลักสูตร
20,000
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ
50,000
ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
100,000
→ ค่าใช้จ่ายรวม
1,220,000
122,000
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 10 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
30,500 152,500
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%
6,100
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
6,100
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 15%
18,300
164,500
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
12,000
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
12,000
182,800
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
18,300
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
34,260 34,260

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,300 x 2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

10,900
6,000
2,600
14,760
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจานวนหน่วยกิต รายวิชาไม่น้อยกว่า/
เท่ากับ 18 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
9
2. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
9
3. ปริญญานิพนธ์
36
รวมไม่น้อยกว่า
54
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต
อก 701 สัมมนาวรรณคดี
3(2-2-5)
EN 701 Seminar in Literature
อก 702 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
EN 702 Seminar in English for Intercultural Communication
อก 703 สัมมนาการสอนภาษา
3(2-2-5)
EN 703 Seminar in Language Teaching
หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากหมวดวิชาต่อไปนี้
หมวดวรรณคดี
อก 712 สัมมนาเทวตานานศึกษา
3(2-2-5)
EN 712 Seminar in Mythology Studies
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อก 713
EN 713
อก 714
EN 714
อก 715
EN 715
อก 716
EN 716

สัมมนาการศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง
Seminar in Narrative Studies
สัมมนานักประพันธ์เอก
Seminar in Major Authors
สัมมนาวรรณกรรมวิพากษ์
Seminar in Literary Appraisal
สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
Seminar in Cultural Studies
หมวดภาษา
อก 721 ทฤษฎีและการวิจัยการอ่าน
EN 721 Theory and Research in Reading
อก 722 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการแปล
EN 722 Translation Theory and Methodology
อก 723 สัมมนาการเขียน
EN 723 Seminar in Composition Studies
อก 724 หัวข้อการวิเคราะห์วาทกรรม
EN 724 Topics in Discourse Analysis
อก 725 สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
EN 725 Seminar in English Language Research
หมวดการสอนภาษาอังกฤษ
อก 731 การพัฒนาหลักสูตรภาษาที่สอง
EN 731 Issues in Second Language Curriculum Development
อก 732 เทคโนโลยีในการสอนภาษา
EN 732 Instructional Technology in Language Education
อก 733 สัมมนาจิตภาษาศาสตร์
EN 733 Seminar in Psycholinguistics
อก 734 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์
EN 734 Seminar in Applied Linguistics
อก 735 สัมมนาการรับภาษาที่สอง
EN 735 Seminar in Second Language Acquisition
อก 736 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
EN 736 Seminar in Sociolinguistics
หมวดปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
อก 899 ปริญญานิพนธ์
EN 899 Dissertation
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3(3-0-6)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

36 หน่วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสอักษร
อก
หมายถึง
EN
หมายถึง
รหัสตัวเลข
ตัวเลขที่กากับรหัส อก มีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง
เลขตัวกลาง
หมายถึง
0
หมายถึง
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
9
หมายถึง
เลขตัวสุดท้าย
หมายถึง

อังกฤษ
English

ชั้นปีที่เรียน
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกวรรณคดี
หมวดวิชาเลือกภาษา
หมวดวิชาเลือกการสอน
ปริญญานิพนธ์
ลาดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชานั้น ๆ
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3.1.4. แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
อก 702
อก

ชื่อวิชา
สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อก 701
อก

ชื่อวิชา
สัมมนาวรรณคดี
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
อก 703
อก

ชื่อวิชา
สัมมนาการสอนภาษา
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อก 799

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
12
12

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
12
12

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
12
12

ปริญญานิพนธ์
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
อก 799

ปริญญานิพนธ์
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อก 799

ปริญญานิพนธ์
รวม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
อก 701 สัมมนาวรรณคดี
3(2-2-5)
EN 701 Seminar in Literature
สัมมนางานเขียนและงานวิจารณ์ทางด้านวรรณคดีเพื่อวิเคราะห์และอภิปรายจากมุมมองต่างๆ
รวมทั้งเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมและกาลเวลาโดยมุ่งเน้นมุมมอง แนวคิดที่เป็นสากล และการนาเทว
ตานานมาอ้างอิงในวรรณกรรม
อก 702 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
EN 702 Seminar in English for Intercultural Communication
สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษและปฏิสัมพันธ์กับภาษาและวัฒนธรรมอื่น ๆ รวมถึง แง่มุมต่างๆ ของ
ภาษาอังกฤษ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และงานวิจัยด้านการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ
อก 703 สัมมนาการสอนภาษา
3(2-2-5)
EN 703 Seminar in Language Teaching
สัมมนาแนวทางและทฤษฎีการสอนภาษา การออกแบบหลักสูตร วัฒนธรรมกับการสอนภาษา
และหลักการสอนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดวรรณคดี
อก 712 สัมมนาเทวตานานศึกษา
3(2-2-5)
EN 712 Seminar in Mythology Studies
สัมมนาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเทวตานานของวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละยุคสมัย โดยให้
ความสาคัญกับแนวเรื่องที่ปรากฏซ้า การอ้างอิงเทวตานาน และแนวคิดที่เป็นสากล
อก 713 สัมมนาการศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
EN 713 Seminar in Narrative Studies
สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องในวรรณกรรมยุคต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับปริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมโดยใช้หลักทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใหม่ๆ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อก 714 สัมมนานักประพันธ์เอก
3(2-2-5)
EN 714 Seminar in Major Authors
สัมมนาเพื่อศึกษางานของนักเขียนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมตะวันตก โดยเน้นวิธีการ
ประพันธ์และ การใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนความคิดร่วมสมัย
อก 715 สัมมนาวรรณกรรมวิพากษ์
3(2-2-5)
EN 715 Seminar in Literary Appraisal
สัมมนางานวรรณกรรมตามแนวทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ต่างๆเพื่อเปรียบเทียบมุมมองหรือ
แนวคิดของกลุ่มชนต่างวัฒนธรรมและกาลเวลา
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อก 716 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
3(2-2-5)
EN 716 Seminar in Cultural Studies
สัมมนาหัวข้อต่างๆทางงานวรรณกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์
และนิยาย เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายป―จจัยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม
รวมถึงความงดงามของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสังคมและยุคสมัย
หมวดภาษา
อก 721 ทฤษฎีและการวิจัยการอ่าน
3(3-0-6)
EN 721 Theory and Research in Reading
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและรูปแบบการอ่านที่มีอิทธิพลต่อการสอน โดยเน้นการศึกษาตรวจสอบ
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับมิติของการสอนอ่าน
อก 722 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการแปล
3(3-0-6)
EN 722 Translation Theory and Methodology
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีและแนวทางทฤษฎีการแปลในสาขาวิชาต่างๆ และในบริบทของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
อก 723 สัมมนาการเขียน
3(2-2-5)
EN 723 Seminar in Composition Studies
สัมมนาทฤษฎีวาทกรรม บทบาทของไวยากรณ์ ทฤษฎีการเขียน และหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนเขียน
อก 724 หัวข้อการวิเคราะห์วาทกรรม
3(2-2-5)
EN 724 Topics in Discourse Analysis
ศึกษาทบทวนหัวข้อหลักและหัวข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์วาทกรรม โดยเน้นที่วาทกรรม
ในระดับและบริบทต่างๆ
อก 725 สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 725 Seminar in English Language Research
สัมมนาเพื่อศึกษาประเด็นป―ญหาและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและทดลองทางานวิจัยตาม
ความสนใจของผู้เรียนโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
หมวดการสอนภาษาอังกฤษ
อก 731 การพัฒนาหลักสูตรภาษาที่สอง
3(2-2-5)
EN 731 Issues in Second Language Curriculum Development
วิเคราะห์หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ การใช้และการ
ปรับปรุงหลักสูตร
อก 732 เทคโนโลยีในการสอนภาษา
3(2-2-5)
EN 732 Instructional Technology in Language Education
ศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษา การออกแบบและประเมินบทเรียน
ออนไลน์
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อก 733 สัมมนาจิตภาษาศาสตร์
3(2-2-5)
EN 733 Seminar in Psycholinguistics
สัมมนาทฤษฎีและงานวิจัยสาขาจิตภาษาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนภาษา จิตวิทยาสมอง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด
อก 734 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
EN 734 Seminar in Applied Linguistics
สัมมนาหัวข้อต่างๆ ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิเคราะห์ทฤษฎีและวิธีต่างๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
อก 735 สัมมนาการรับภาษาที่สอง
3(2-2-5)
EN 735 Seminar in Second Language Acquisition
สัมมนาแนวทางศึกษาการรับภาษาที่สอง ทั้งด้านภาษาศาสตร์และการรับรู้ทางป―ญญา หัวข้อ
ต่างๆ และงานวิจัยเกี่ยวกับการรับภาษา
อก 736 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3(2-2-5)
EN 736 Seminar in Sociolinguistics
สัมมนากรอบแนวคิดทฤษฎีในป―จจุบันที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการใช้ภาษา
บริบทของสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาษารูปแบบต่างๆ
หมวดปริญญานิพนธ์
อก 899 ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
EN 899 Dissertation
การวิจัยเชิงลึกในหัวข้อทางวรรณคดี ภาษา หรือ การสอน เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่
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3.2. ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

5.



รายชื่อคณาจารย์

ผศ.ดร.สุภาภรณ์
ยิ้มวิลัย *

ดร. ศิรินันท์
ศรีเนาวรัตน์ *

ดร. ประไพพรรณ
เอมชู *

ดร.พณิตา
กุลสิริสวัสดิ์

ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
2528
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ), 2541
Ph.D. (English
Literature), 2545
ค.บ. (อังกฤษ,ฝรั่งเศส),
2519
ค.ม. (TEFL), 2524
D.A. (English), 2534
Ph.D.Language
and
Literature,
2548
กศ.ม.ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ, 2529
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ,
2521
อ.บ. ภาษาอังกฤษ, 2541
M.Ed. Instruction &
Learning, 2545
Ph.D. (TESOL), 2551
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
2532
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),
2540
Ph.D. (English Studies),
2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
University of Delaware, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Illinois State University, USA
x-xxxx-xxxxx-xx-x
National University
of Singapore
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Pittsburgh

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of Manchester, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Illinois State University, USA

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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3.2.2. อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

ดร. ประไพพรรณ เอมชู

2.

ดร. พณิตา กุลสิริสวัสดิ์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
Ph.D. Language and Literature,
2548
Ph.D. (TESOL), 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

3.

ดร. วไลพร ฉายา

Ph.D. ภาษาอังกฤษศึกษา, 2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.
5.

ดร. ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช

D. A. (English), 2534
Ph.D. (English Studies), 2551

Illinois State University, USA
Illinois State University, USA

6.

ดร. สายวรุณ จาปาวัลย์

Illinois State University, USA

7.

ดร. สุทัสสี สมุทรโคจร

Ed.D. Curriculum & Instruction,
2544
D.A. (English), 2539

8.
9.

ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ดร. อัญชลี จันทร์เสม

University of Delaware, USA
Illinois State University, USA

10.
11.

ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล

Ph.D. (English), 2545
Ed.D. Curriculum & Instruction,
2551
Ph.D. Applied Linguistics, 2554
Ph.D. Linguistics Science
(Intercultural
Communication), 2547

National University of Singapore
University of Manchester, UK

Illinois State University, USA

Griffith University, Australia
University of Reading, UK

3.2.2. อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
1 Associate Professor
Aaron Smith
2 Dr. Deborah Curtis
3 รศ.ดร.ทิพา เทพอัครพงศ์
4 รศ.สุขุมาลย์ นิลรัตน์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
Ph.D. Linguistics

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of New Mexico, USA

Ph.D. Curriculum and Instruction
D.A. (English)
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา)

Indiana State University, USA
Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษก าหนดให้ นิ สิ ต เลื อ กเรี ย น
อก 899 ปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก นิสิตต้องเลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวกับ ประเด็นป―ญหาทางภาษาอังกฤษ
วรรณคดี หรือการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาแนะนา แล้วสรุปผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของการเขียนรายงาน และนาเสนอผลงานปากเปล่า
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาอย่างถ่องแท้ มีการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และใช้งานวิจัยและผลงานวิชาการอย่างบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และหาข้อสรุปของป―ญหาที่ซั บซ้อนได้ สามารถวางแผนและดาเนินงานวิจัยได้ด้วย
ตนเองจนนาไปสู่ข้อสรุปที่สมบูรณ์
5.3. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาในการทาปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก 3 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา
5.4. จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5. การเตรียมการ
การเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการทาปริญญานิพนธ์
มีดังนี้
5.5.1 จัดให้มีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นในการทาปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก ตาม
ความสนใจของนิสิต โดยอาจารย์ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการปริญญาเอกหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5.5.2 จัดให้มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่นิสิตเลือกศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
รายบุคคล หรือเป็นกลุ่มย่อย
5.5.3 อาจารย์ให้คาแนะนาในกระบวนการค้นคว้า การเขียนรายงาน การนาเสนอ ตลอดจนการ
ประเมินผล และกาหนดตารางการศึกษาค้นคว้า
5.5.4 กาหนดเวลาเป็น 3 ช่วง คือช่วงแรกให้นิสิตนา เสนอประเด็นหัวข้อที่สนใจ ช่วงที่สอง
นาเสนอข้อมูลบางส่วน และช่วงสุดท้ายให้สรุปรายงานการค้นคว้า
5.5.5 นิสิตเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรูปเล่ม และนาเสนอผลงานปากเปล่า ใช้สื่อช่วยใน
การนาเสนอ เช่น Power Point Presentation หรือ Multimedia ภาพถ่าย วิดีโอคลิป ภาพยนตร์สั้น และอื่นๆ

5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมิน ผลตามกรอบเวลาที่กาหนด และประเมินโดยอาจารย์ที่ป รึกษา และนิสิตประเมิน
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ความก้าวหน้าของตนเอง ดังนี้
5.6.1 การประเมินความก้าวหน้า แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 ประเมินความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้า หัวข้อที่ศึกษา ข้อมูลที่รวบรวมได้
ช่วงที 2 นิสิตประเมินกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์มที่
กาหนดให้ นิสิตและอาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ช่วงที่ 3 นิสิตน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ปากเปล่า อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินและ
ผู้เข้าร่วมฟ―งการนาเสนอร่วมประเมินด้วย โดยเลือกสุ่มให้ผู้เข้าฟ―งการนาเสนอร่วมประเมินด้วย
5.6.2 ผู้สอนประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าที่เขียนรวบรวมเป็ นเล่มโดยกาหนดเกณฑ์ที่
ชัดเจน ให้คะแนน แล้วนาคะแนนของทุกส่วนมารวมเพื่อตัดเกรด แสดงผลการเรียน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอบและการประเมิน
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ทุกรายวิชาต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
อย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่าง ให้นิสิตคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ทั้งในและ
มีประสิทธิภาพ
นอกห้ อ งเรี ย น รวมทั้ ง น าเสนอผลได้ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และ ทุ ก รายวิ ช าส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ค้ น คว้ า หาความรู้
สามารถเป็ น ผู้น าทางวิชาการที่มีคุณ ธรรม เพิ่มเติมด้วยตนเอง และเป็นผู้นาในการอภิปราย
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งให้ตระหนักถึงการ
น าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวมทุกรายวิชาเน้นความสาคัญของการอ้างอิง
ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น ในเชิ ง วิ ช าการโดยไม่
บิดเบือนข้อมูลและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
1. สอดแทรกคุณธรรม
ระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
จริยธรรม ในบทเรียนทุกวิชา
2. มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ 2. สอนโดยใช้กรณีศึกษา และ
ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
ของสังคม และเคารพสิทธิ
เหตุการณ์ / ป―ญหาที่เป็น
และความคิดเห็นของผู้อื่น
ป―จจุบัน อยู่ในความสนใจ
3. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และ
ของผู้เรียน
แสดงออกซึ่งคุณธรรมและ
3. การแสดงออกอันเป็น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
แบบอย่างที่ดีของครูผู้สอน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างสม่าเสมอ
2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความรู้ในสาขาวิชา
1. การบรรยายในชั้นเรียนและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งภาคทฤษฎี
การอภิปราย
และภาคปฏิบัติอย่าง
2. มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้า
กว้างขวาง เป็นระบบเป็น
รายงาน และวิจัยเดี่ยวและ
สากล และทันสมัยต่อ
กลุ่ม
สถานการณ์โลก
3. ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียน
2. มีความรู้ด้านทฤษฎีต่างๆ ที่
จาลองและชั้นเรียนจริง
เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณคดี 4. รายงานผลการค้นคว้าวิจัย
และการสอน
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม
3. มีความรู้ในกระบวนการ และ 5. การมอบหมายงานวิจัยย่อย
เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไข
ในรายวิชาต่างๆ
ป―ญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพ
4. มีความรู้และความสามารถ
ประยุกต์ทฤษฎีในสาขา
ภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี
เพื่อวิเคราะห์ วิจัย และเสนอ
แนวทางแก้ไขป―ญหาใน
ปริบทของสังคมไทย

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่มีต่อเพื่อน ผู้สอนและผู้คน
รอบข้าง ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
2. ตรวจสอบจากการทางานที่
ได้รับมอบหมาย
3. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน (peer
evaluation)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยการให้คะแนนจากการ
สังเกตการณ์จากผู้สอน
2. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน
3. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
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2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความสามารถประมวล และ 1. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
2. การอภิปรายเป็นกลุ่ม
สาเหตุของป―ญหาและความ 3. การศึกษาจากป―ญหา
ขัดแย้งรวมทั้งหาแนวทาง
แบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา
ป้องกันและแก้ไขป―ญหาได้ 4. การระดมสมอง
อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้าง 5. การมอบหมายงานให้ค้นคว้า
และเชิงลึก
ในรูปแบบของรายงานกลุ่ม
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้
หรือเดี่ยว
ความรู้ภาคทฤษฎี
6. การกาหนดให้มีรายวิชาที่ต้อง
ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์
ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์
ในการฝึกประสบการณ์
7. การใช้ตัวอย่าง กรณีศึกษา
ภาคสนามและการปฏิบัติงาน
หรืองานที่มอบหมาย ที่
จริงตามสถานการณ์ได้อย่าง
เกี่ยวกับความหลากหลายใน
เหมาะสม
การเสนอความคิด
3. มีความสามารถประยุกต์ใช้ 8. การสนับสนุนให้เกิดทักษะ
นวัตกรรมจากศาสตร์อื่น ๆ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทักษะการทางาน
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความสามารถในการปฏิบัติ 1. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย
และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
2. การสอนโดยใช้ตัวอย่าง
มอบหมายตามหน้าที่และ
กรณีศึกษา หรืองานที่
บทบาทของตนใน กลุ่มงาน
มอบหมาย ที่สนับสนุนด้าน
ได้อย่างเหมาะสม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
3. บรรจุเนื้อหาด้าน
ผู้ร่วมงานและแก้ไขป―ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กลุ่ม
ในรายวิชาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.

5.

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากผลงานที่
มอบหมายให้ทา
การสอบข้อเขียน
การเขียนรายงาน
การนาเสนอรายงานใน
รูปแบบต่างๆ
ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลงานของ
ผู้เรียนทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่ม
ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ประเมินจากแฟ้มประวัติ
สะสมงาน (portfolio) ในบาง
รายวิชา
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ระหว่างทากิจกรรมกลุ่มในชัน้
เรียน
ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานและการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในชั้นเรียน
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2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีความสามารถในการใช้
1. จัดห้องปฏิบัติการทางภาษา 1. ประเมินผลจากการนาเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่
ผลงาน
ติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือก
เกี่ยวข้องกับการใช้
2. ประเมินผลจากการใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่
ภาษาอังกฤษในบริบทของ
เครื่องมือสื่อสารเพื่อใช้ในการ
เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟ―งที่
วัฒนธรรมต่างๆ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
แตกต่างกันได้อย่างมี
2. ฝึกให้นาเสนอผลงานที่
3. ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อ
ประสิทธิภาพ
ค้นคว้าด้วยตนเองใน
ที่มอบหมายให้ค้นคว้าวิจัย
2. มีความสามารถในการใช้
ห้องเรียน
4. ตั้งคาถามแล้วสังเกตวิธีการ
เทคนิคพื้นฐานทาง
3. บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์
ตอบ
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ สื่อ
อ่านงานวิจัยของผู้อื่น รวมทั้ง
ต่าง ๆ และกระดานสนทนา
การแปลความหมาย และการ
ในทุกรายวิชาที่ สามารถทาได้
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยของ 4. ฝึกแก้ป―ญหาหรือโจทย์ที่
ตนเอง
จาเป็นต้องใช้แบบจาลอง
คณิตศาสตร์หรือสถิติ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

27

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะทางป―ญญา

3

1

2

ด้านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2




































รายวิชา

1) หมวดวิชาบังคับ
อก 701 สัมมนาวรรณคดี
อก 702 สัมมนาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
อก 703 สัมมนาการสอนภาษา
2) หมวดวิชาเลือก
2.1) หมวดวรรณคดี
อก 712 สัมมนาเทวตานานศึกษา
อก 713 สัมมนาการศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง
อก 714 สัมมนานักประพันธ์เอก
อก 715 สัมมนาวรรณกรรมวิพากษ์
อก 716 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
2.2) หมวดภาษา
อก 721 ทฤษฎีและการวิจัยการอ่าน

1

2
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1
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ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
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ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะทางป―ญญา

รายวิชา

อก 722 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการแปล
อก 723 สัมมนาการเขียน
อก 724 หัวข้อการวิเคราะห์วาทกรรม
อก 725 สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
2.3) หมวดการสอนภาษาอังกฤษ
อก 731 การพัฒนาหลักสูตรภาษาที่สอง
อก 732 เทคโนโลยีในการสอนภาษา
อก 733 สัมมนาจิตภาษาศาสตร์
อก 734 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์
อก 735 สัมมนาการรับภาษาที่สอง
อก 736 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
3) หมวดปริญญานิพนธ์
อก 799 ปริญญานิพนธ์

1





2





3





1





2





3





4





1





2





3
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ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ



1





2









































ด้านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
3.1.2 มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และเคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
3.1.3 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และการแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3.2 ความรู้
3.2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อ
สถานการณ์โลกเพื่อประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยขั้นสูงต่อไป
3.2.2 มีความรู้ด้านทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน และวรรณคดี
3.2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพือ่ แก้ไขป―ญหา และต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
3.2.4 มีความรู้และความสามารถประยุกต์ทฤษฎีในสาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
หรือวรรณคดี เพื่อวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนวทางแก้ไขป―ญหาในปริบทของสังคมไทย
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 สามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของป―ญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขป―ญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี ไปใช้ประโยชน์จริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.3.3 สามารถประยุกต์นวัตกรรมจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการทางานให้
เกิดประสิทธิผล
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนใน
กลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม
3.4.2 มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขป―ญหากลุ่ม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟ―งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ผลการ
ประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดเสวนาประชุมร่วมกันระหว่างนิสิตกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับฟ―งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและ
การตัดสินผลการเรียน ตลอดจนมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการสอบปริญญานิพนธ์ และ
จัดทารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ประจาปี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. สอบวัดคุณสมบัติได้
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

32

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนา / ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทาประมวลรายวิชา (course syllabus)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ใน
การสอนและการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญในสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์
2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาเพิ่มเติม
2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนให้บริการทางวิชาการ
2.2.5 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตาราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน รวมทั้ง อานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
2.2.6 จัดโครงการเยี่ยม – ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
1. มีการบริหารหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบ

2. มีการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดการเรียน
การสอน
3. มีการติดตามการจัด
การเรียนการสอน

4. มีการพัฒนาหลักสูตร

การดาเนินการ
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ เดือนละ 1 ครั้ง
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการ
บริหารงานหลักสูตร และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเตรียมความพร้อม
ในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอน และสิง่ อานวยความ
สะดวกต่างๆ
1. ภาควิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาระบบ
สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทราบ
ป―ญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของ
ผูส้ อน
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาร่างรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผล
การประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา
ผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนิสิต เสนอต่อ
ภาควิชา/คณบดี
1. เมื่อครบรอบ 4 ปี ภาควิชาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลการดาเนินหลักสูตร โดยประเมินจาก
การเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรและจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
นิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาและผูใ้ ช้
บัณฑิต
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มี
จานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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การประเมินผล
1. บันทึกการประชุม
2. รายงานผลการดาเนินงาน

1. มีการจัดทาโครงการสอน
2. เอกสารประกอบการสอน

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
มีการประเมินผลผู้สอนโดย
ผู้เรียน ผู้สอนประเมินการ
สอนของตนเอง และผู้สอน
ประเมินผลรายวิชา

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ประเมินผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร
2. ความพึงพอใจของนิสิตชั้น
ปีสุดท้ายก่อนสาเร็จ
การศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
5.00
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ในเรื่องการจัดกิจกรรม/
โครงการ การจัดสรรจานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารย์พิเศษให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินรายได้
ยุทธศาสตร์ของคณะ มหาวิทยาลัย และชาติ และการเพิ่มจานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของ
หลักสูตร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ภาควิชาจัดทาข้อมูลแสดงความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตารา หนังสืออ้างอิง
เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สื่ออิเล็กทรอนิคส์
2.2.1 สถานที่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการและลักษณะเฉพาะ

จานวนห้อง

ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ห้อง Self - Access
ห้องประชุมย่อย

21
1
1
1
1
4

2.2.2 ห้องสมุด
ลาดับที่

รายการและลักษณะเฉพาะ

จานวนเครื่อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เครื่องฉายวิดีทัศน์
เครื่องเล่นซีดี
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
วิทยุเทป
เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ
กล้องถ่ายรูป
โทรทัศน์สี
จอฉายภาพแขวนผนัง
ไมโครโฟนไร้สาย
เครื่องเล่น/บันทึก DVD
เครื่องเล่นวิทยุเทปพร้อม CD
จอฉายภาพขาตัง้
คอมพิวเตอร์ Notebook

8
5
33
45
20
2
12
30
10
2
5
2
3
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นิสิตสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในสานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของมหาวิทยาลัยอื่น ตลอดจน
การค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้
หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 400 และ 800
จานวน 2,891 เล่ม
หนังสือภาษาไทย หมวด 400 และ 800 เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
จานวน 2,259 เล่ม
วารสารภาษาอังกฤษ
จานวน 12 ชื่อเรื่อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตารา
วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน
2.4.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
เป้าหมาย
1. มีการบริหารงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ

การดาเนินการ
1. มีการวางแผนการใช้
งบประมาณ
2. มีการประชุมเพื่อวางแผนการ
ใช้งบประมาณอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
2. มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่ 1. มีการสารวจความต้องการ
พอเพียง เหมาะสม และ
การใช้ทรัพยากรการเรียนการ
ทันสมัย
สอนเป็นประจาทุกปีจาก
ผู้สอนและผู้เรียน
2. จัดทาข้อเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนต่อภาควิชาฯ

การประเมินผล
มีการประเมินผลกิจกรรมและ
โครงการทุกโครงการ

ประเมินผลความพึงพอใจของ
นิสิตต่อทรัพยากรการเรียนการ
สอน ปีละ 1 ครั้ง
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1. การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่จะดาเนินการโดยภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ โดยการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่จะเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร รวมทั้งระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป ในสาขาภาษาอังกฤษ หรือ
การสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธี
สรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การทาสัญญาจ้าง และการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนงานประจาปีของภาควิชา
3.2.2 สารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
3.3.2 ผู้รับผิดชอบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ
โดยกาหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.2. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริหาร (เช่น การใช้คอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บเอกสาร การบริหารเวลา ฯลฯ)
4.2.2 ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานในหน่วยงานอื่น ส่งเสริมให้
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางาน
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนา
และกากับดูแลการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.2 ให้ผู้สอนทุกท่านจัดตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบหรือขอคาปรึกษา
5.1.3 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพให้นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
คณะ/ภาควิชา มีระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกาหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจาปีจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต และรายงานผล
การสารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6.3 ติดตามข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และจัดอบรมนิสิตให้มี
ความสามารถตรงตามความต้องการ
6.4 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากป―จจัยความต้องการของตลาดแรงงาน
ดังนี้
1) ภาษาต่างประเทศ
2) การใช้ระบบ IT
3) พฤติกรรมในการทางาน
4) บุคลิกภาพในการทางาน
5) ความรู้เชิงวิชาชีพ
6) ความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการตัดสินใจและแก้ป―ญหาเฉพาะหน้า
7) มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม และการเป็นผู้นา
8) การสื่อความกับผู้อื่น
9) ความคิดสร้างสรรค์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ผู้สอนทาบันทึกผลการสอน (JOURNAL) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของ
การสอนแต่ละครั้ง เพื่อปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป
2. สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในระหว่างภาคเรียน และทาแบบประเมิน
การสอนเมื่อจบภาคเรียน
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนและจากนิสิต
4. สัมมนาระหว่างอาจารย์ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะ
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. ตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าสังเกตการสอนเพื่อดูวิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ตลอดจนเนื้อหารายวิชาที่สอน ว่าสอดคล้องกันหรือไม่
2. ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนในรายวิชานั้นๆ
3. ผลประเมินจากอาจารย์ผู้สอนเอง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. จานวนนิสิตที่สมัครเข้าเรียนในสาขา
2. สัมภาษณ์นิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรถึงความพึงพอใจและจุดอ่อน จุดแข็งของ
รายวิชาในหลักสูตร
3. ประเมินจากแบบสอบถามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1-5 ปี ว่ามี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรมากน้อยเพียงใด หรือต้องการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
4. สัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม นายจ้างหรือองค์กรที่รับบัณฑิตเข้าไปทางานถึงความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพการทางาน และความรู้ของบัณฑิต
5. หลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
6. ประชุมอาจารย์ของหลักสูตรถึงความพึงพอใจต่อหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดาเนินงานของอาจารย์ ผู้สอนประจาหลักสูตร
ถึงประสิทธิภาพของการทางานว่าได้ผลหรือไม่
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การศึกษาแต่ละรายวิชาของนิสิตใน
หลักสูตรว่าเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ อย่างไร
3. ผลประเมินความพึงพอใจขององค์ที่มีต่อบัณฑิตในหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา ทบทวนประเมินผลการสอนของตนเองจาก JOURNAL และผล
การประเมินของนิสิต ตลอดจนข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการเข้าสังเกตการสอน เพื่อปรับปรุงและวาง
แผนการสอนต่อไป
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปป―ญหาและข้ อเสนอแนะที่อาจารย์ประจารายวิชาและผล
การประเมินจากนิสิตป―จจุบัน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ตลอดจนความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นิสิต/
บัณฑิต นายจ้าง และองค์กรที่นิสิตเข้าทางาน และจัดสัมมนาอาจารย์ภายในหลักสูตรเพื่อดาเนินการ
แก้ไขจุดบกพร่อง และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขา
4. น าอาจารย์ผู้สอนในหลัก สูตรไปศึก ษาดูงานต่า งสถาบัน ทั้งในประเทศและต่า งประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาการทางาน ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. เปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าร่วมสัมมนาและประชุมเกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
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สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ ฉบับ ปี 2553
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
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Date: April 20, 2010
Comments from Professor Ron Strickland, PhD, Professor of Literature and Chair, Dept of
Humanities, Michigan Technological University
To: Dr. Sutassi Smuthkochorn
Re: Curriculum for Doctor of Philosophy in English at Srinakharinwirot University
Thank you for inviting me to comment on the proposed PhD curriculum. The curriculum is
comparable in structure to those of many PhD programs in the US. I will address each of the
separate categories of the curriculum in turn.
Core Courses:
Many English PhD programs in the US include a core course in ‚Research Methodologies‛ or more
traditionally, ‚Bibliographic Research Methods.‛ And some programs would include a creditbearing independent study course leading to a dissertation proposal.
The core course ‚EN 601 English Language Research‛ seems to be more or less comparable to the
first course mentioned above. A core course in research writing, like and ‚EN 631: Research
Writing,‛ would be less common in the US, but it strikes me as a useful core course. I assume that
there is considerable attention to linguistic concerns in these core courses of the SWU curriculum; I
think this would be justified, given the foreign-language context of the degree.
Major Required Courses:
Most US PhD programs in English literature require a course in theory such as ‚EN 653: Literary
Critical Theory,‛ and such a course is considered indispensible for a PhD curriculum. I assume
that ‚EN 759: Seminar in Literature‛ is a course in which students are required to produce and
present advanced seminar-level research; this is an important component of a rigorous program.
Less common required in US programs, but something that I think is very useful, are advanced
courses on pedagogical theory and practice. The PhD program at Illinois State University, where I
was formerly Professor and Director of Graduate Studies in English, pioneered a required seminar
in the teaching of literature in the 1980s, and other institutions have instituted similar requirements
more recently. The pedagogical theory seminar has been a distinct advantage for student graduating
from those programs. Your required course ‚EN 791: Seminar in Language Teaching‛ appears to
be similar to these courses.
Elective Required Courses (Literature):
Elective and/or required courses in ‚narrative‛ and or ‚narrative theory‛ such as ‚EN 652:
Studies in Narrative‛ are very common in US PhD programs. Courses such as ‚EN 651: Studies
in Mythology‛ are less commonly required, but may be optional. The course in mythology seems
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to be a good fit for an English literature PhD program in Thailand; the comparative study of Eastern
and Western mythological traditions provides a good foundation for generic and archetypal studies
of English literature. Courses like ‚EN 656: Cultural Studies‛ and ‚EN 661: Film Studies‛ form
part of the most up-to-date curricula in US PhD programs, and I think they are particularly
appropriate for an English PhD in a foreign-language context. I would note, however, that the
course description for ‚EN 656: Cultural Studies‛ might profitably be expanded to include a
survey of the distinct field of ‚Cultural Studies‛ scholarship that is, in the US, Great Britain and
Australia, recognized as a field that applies a range of interpretive methodologies to ‚popular‛
cultural productions such as advertising, television programs, sporting events, etc, as opposed to
‚literary‛ texts. The phrasing ‚attention to cultural aesthetics, popular culture and experience
reflected in (various discursive genres) and their reception locally and internationally‛—taken from
the description for ‚EN 661: Film Studies‛ could serve as a model for an expanded definition of
‚Cultural Studies.‛
‚EN 755: Major Authors‛ offers the opportunity for in-depth study of a wide range of different
authors. Virtually all US programs would have such a course, traditionally in addition to courses
specifically devoted to single authors or distinct historical periods. The current trend, I think, is to
diminish these more specifically-focused courses, and to depend upon the ‚Major Authors‛ course
with the specific topic to vary from semester to semester. The ‚Major Authors‛ course makes
especially good sense for a PhD in English at institutions like SWU. Most traditional PhD
programs in the US would have one or more courses in ‚Drama‛ that might be comparable to ‚EN
761: Film and Theatre.‛ Finally, the inclusion of ‚EN 754: Studies in Literature for Children and
Adolescents‛ is, I think, a very progressive and forward-looking move. The study of youth culture
has been gaining importance for the past three decades, and it shows no sign of abating. A course
like this will be quite popular and useful for PhD students in the program.
Elective Required Courses (Language and Teaching):
Some of the courses in this section, such as ‚EN 621: Theoretical Foundations of Reading‛ and
‚EN 793: Instructional Technology for Language Teaching‛ might more commonly be found in a
PhD in ‚Curriculum and Instruction‛ in the US rather than in a PhD in English, but these courses
strike me as useful and appropriate for the SWU program. The other theoretical and applied
linguistics courses in this section comprise a more expansive selection of such courses than would
be found in many US PhD curricula for English, but that is, of course, to SWU’s credit, and quite
appropriate for the foreign-language context.
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Summary Conclusion:
As I hope will be clear from the above comments, I think this is a coherent, relevant and practically
applicable curriculum. It combines elements common to US PhD programs that have been tested
and found effective over several decades with some of the most promising recent developments in
English Studies, and it includes courses with a focus on applied linguistics and pedagogy that are
quite appropriate for the study of English language and literature and Anglophone culture in a
foreign-language setting.
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Comments from Professor Beatrice Quarshie Smith from Michigan Technological University
April 1, 2010
Dear Dr. Sutassi Smuthkochorn
Thank you for the opportunity to evaluate the Doctor of Philosophy curriculum in English at
Srinakharinwirot University (SWU). After careful evaluation of your materials and in the context
of my past and current experiences with other PhD curricula, I am happy to note that your
colleagues and you have designed a strong program.
This review was conducted on the context of my extensive international experience: I have taught or
consulted around the world including Thailand. I have also been on the graduate faculty at two
institutions including Michigan Technological University. It is on the bases of these experiences that
I offer the following comments on the PhD materials you sent and on my sense of the strength you
the curriculum.
The curriculum offers a good balance of course work and dissertation credit hours and these
numbers are similar to what we have at MTU as well as a number of US universities. The design of
the curriculum into Core, Major and Elective areas provides both faculty and students flexibility in
crafting programs and areas of concentrations that fit their needs and interest. The Core subjects
ensure that students in the program have a common foundation—this is a very important component
of any program. It ensures that students begin the process of shaping their academic/professional
identities from a shared discursive space. Majors and electives offer options to students.
The plan of study and the course descriptions you provided me suggest that your program has built
in accountability mechanisms. Students have a plan of study that is a blueprint to progress toward
the exit point in their study. This is critical as it provides all stakeholders with common information
on students.
The only suggestion I would make is perhaps that you consider a Special Topics course designation
that has no content attached to it. This will allow faculty with interests beyond your offerings to
offer content beyond the electives you have. That Special Topics course may further allow you to
attract Fulbright scholars and other visiting scholars for short courses that you may otherwise have
no space for in your current set up.
To reiterate, this is a solid doctoral curriculum. Thank you so much for the privilege to review it. If
you have any questions on what I have said here, please do not hesitate to contact me.
Sincerely,
Beatrice Quarshie Smith
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร
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ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาแนะนาในการตอบ
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร รายิชาในหลักสูตร สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และกระบวนการจัด
หลักสูตร พร้อมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
3. วิธีการตอบแบบสอบถาม ให้เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ซึ่งตรงกับข้อความที่

ท่านต้องการหรือเติมข้อความในช่องว่างที่กาหนดให้
ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้สาเร็จการศึกษา
2. เพศ
หญิง
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดหลักสูตร พร้อมทั้งความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมเพียงใด
วัตถุประสงค์
เหมาะสม
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบัณฑิตให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

ระดับความ

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพกว้างขวางขึ้น
3. เพือ่ ยกมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับสากล
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ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในรายละเอียดวัตถุประสงค์เหมาะสมดีมาก แต่การดาเนินการต้องสอดคล้อง เช่น การยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา และงานวิจัยทางด้านภาษาให้อยู่ในระดับสากล แต่ในการเรียนการสอน นิสิตยังขาด
ประสบการณ์ในการเรียนกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และไม่มีโอกาสไปดูงาน หรือเรียนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเรียนรู้แนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษา การศึกษา
ค้นคว้างานในห้องสมุดต่างประเทศ หรืองานวิจัยที่นิสิตสนใจกับชาวต่างชาติและอาจารย์ต่างมหาวิทยาลัย
ดังนั้น หากจะยกระดับภาษาและงานวิจัยให้เป็นสากล สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นป―จจัยหนึ่งในการเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้ศึกษาความเป็นสากลของแต่ละประเทศ
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร
2.2.2 รายวิชาในหลักสูตร
2.2.3 สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้
2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด
โครงสร้างหลักสูตร
ระดับความเหมาะสม
2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร
1. จานวนหน่วยกิตทังหมดของหลักสูตร
54 หน่วยกิต
3
2. จานวนหน่วยกิต หมวดวิชาพื้นฐาน
3 หน่วยกิต
4
3. จานวนหน่วยกิต หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
3
4. จานวนหน่วยกิต หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3
5. จานวนหน่วยกิตของปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3
2.2.2 รายวิชา
รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด
เนื้อหาวิชา
ระดับความเหมาะสม
หมวดวิชาพื้นฐาน
อก 631 การเขียนงานวิจัย
3(3-0)
EN 631 Research Writing
หมวดวิชาเอก
อก 759 สัมมนาวรรณคดี
3(3-0)
EN 759 Seminar in Literature
อก 791 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0)
EN 791 Seminar in Applied Linguistics
อก 792 สัมมนาวิทยาการในการสอนภาษา
3(3-0)
EN 792 Seminar in Language Teaching Pedagogy
หมวดวิชาเลือก
หมวดวรรณคดี
อก 651 เทวดาตานาน
3(3-0)
EN 651 Studies in Mythology
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อก 652 รูปแบบของบันเทิงคดี
3(3-0)
EN 652 Studies in Narrative Forms
อก 653 วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0)
EN 653 Literary Critical Theory
อก 654 ภาษาและเพศศาสตร์ศึกษา
3(3-0)
EN 654 Gender and Language Studies
อก 655 ทฤษฎีวรรณกรรมเกี่ยวกับสตรี
3(3-0)
EN 655 Feminist Approaches to Literature
อก 656 วัฒนธรรมศึกษา
3(3-0)
EN 656 Cultural Studies
อก 661 ภาพยนตร์ศึกษา
3(3-0)
EN 661 Film Studies
อก 696 ทฤษฎีวรรณกรรมและการสอน
3(3-0)
EN 696 Literary Theories and Pedagogy
อก 751 นวนิยายสมัยใหม่
3(3-0)
EN 751 Modern Fiction
อก 752 นวนิยายเรื่องสั้น
3(3-0)
EN 752 Fiction
อก 753 วรรณกรรมสากล
3(3-0)
EN 753 World Literature
อก 754 วรรณกรรมสาหรับเยาวชน
3(3-0)
EN 754 Studies literature for Young People
อก 755 นักประพันธ์เอก
3(3-0)
EN 755 Major Authors
อก 761 ภาพยนตร์และละคร
3(3-0)
EN 761 Film and theater
อก 762 บทละคร
3(3-0)
EN 762 Drama
อก 771 บทร้อยกรอง
3(3-0)
EN 771 Poetry
หมวดภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Language Studies)
อก 601 การวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
3(3-0)
EN 601 English Language Research
อก 621 ทฤษฎีการอ่าน
3(3-0)
EN 621 Reading: Theoretical Foundations
อก 632 ทฤษฎีการเขียน
3(3-0)
EN 632 Writing: Theoretical Foundations
อก 641 ทฤษฎีการแปลและภาคปฏิบัติ
3(3-0)
EN 641 Theory and Practice of Translation
อก 642 การแปลเชิงวิชาการ
3(3-0)
EN 642 Academic Translation
อก 691 จิตภาษาศาสตร์
3(3-0)
EN 691 Psycholinguistic
อก 692 การเรียนรู้ภาษา
3(3-0)
EN 692 Language Development
อก 693 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0)
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EN 693 Sociolinguistics
อก 694 การวิเคราะห์ข้อความต่อเนื่อง 3(3-0)
EN 694 Discourse Analysis
อก 695 การศึกษาหัวข้อเฉพาะเรื่องในทางภาษาหรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0)
EN 695 Topics in Language / Applied Language Studies
อก 697 สัมมนาแนวโน้มการสร้างหลักสูตร
3(3-0)
EN 697 Seminar in Trends in Syllabus Design
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
อก 799 ปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก
3(3-0)
EN 799 Dissertation
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ข้อเสนอแนะ ในโลกป―จจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในองค์กรต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านการเรียนการ
สอน ดังนั้น หากมีการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น ภาษาและเทคโนโลยีเป็นวิชาเลือกก็น่าสนใจนะคะ
2.2.3 สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเพียงใด
สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับความเหมาะสม
1. จานวนของหนังสือ ตาราเรียน ที่จาเป็นในการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ในห้องสมุด
3
2. ความทันสมัยของหนังสือ ตาราเรียน
1
3. ความสะดวกเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
4
4. สถานที่เรียน
3
5. ห้องคอมพิวเตอร์
4
6. ห้อง self Access
4
7. ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาโดนเฉพาะ
3
8. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการของบัณฑิตศึกษา
4
9. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
4
10. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
4
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
หนังสือ และตาราเรียน ที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดยังมีน้อย และค่อนข้างเก่า
หากเป็นไปได้ควรมีวารสารต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานวิจัย ด้านภาษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น
วารสารงานวิจัยด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ (CALL) ซึ่งหากต้องการค้นคว้าต้องไปค้นมหาวิทยาลัยอื่น
ส่วนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวข้องให้คานาและช่วยเหลือดีมาก
ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดับใด
การจัดการเรียนรู้
ระดับความเหมาะสม
อาจารย์ผู้สอน
1. ความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
5
2. เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
4
3. การจัดบรรยายหรืออภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
4
4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตและอาจารย์ผู้สอน
4
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การวัดประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนของรายวิชาต่างๆ
4
โอกาสในการให้คาปรึกษานอกเวลาเรียน
3
ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ได้จริง
4
ความสัมพันธ์กับนิสิต
3
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
9. ความสัมพันธ์กับนิสิต
4
10. ความสามารถในการให้คาแนะนา
5
อาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์
11. ความสามารถในการให้คาแนะนางานวิจัย
5
12. เวลาในการให้คาแนะนางานวิจัย
5
13. ความสัมพันธ์กับนิสิต
5
14. โอกาสในการเลือกอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์
4
15. การแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และสอบปากเปล่า
4
16. การสอบปริญญานิพนธ์
4
3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
3.2.1 จุดเด่นของหลักสูตรนี้
1. ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่สอน
3.2.2 จุดอ่อนของหลักสูตรนี้
1. การจัดบรรยายเชิงวิชาการหรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายยังมีการ
จัดน้อย
2. อาจารย์ผู้สอนมีเวลาในการให้คาปรึกษาน้อย อาจเนื่องจากภาระงานที่รับผิดชอบในด้าน
การสอนและอื่นๆ
3.2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.
ในการจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนกับอาจารย์
ต่างชาติเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และแนวคิดใหม่ๆ
2.
การเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต นิสิตควรมีโอกาสได้ไปเรียนหลักสูตร
หลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์และได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ทั้งยังสามารถให้นิสิตได้
ค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนแนวคิด คาปรึกษาจาก
อาจารย์ชาวต่างชาติ
5.
6.
7.
8.

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
4.1 จุดเด่นของหลักสูตรนี้
ความรู้ความสามารถของของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่สอน
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4.2 จุดอ่อนของหลักสูตรนี้
1. การจัดบรรยายเชิงวิชาการ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาบรรยาย ยังมีการ
จัดน้อย
2. อาจารย์ผู้สอนมีเวลาในการให้คาปรึกษาน้อย อาจเนื่องจากภาระงานที่รับผิดชอบในด้านการ
สอน และอื่น ๆ
4.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ในการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนกับอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ
2. การเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต นิสิตควรมีโอกาสได้ไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ และได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ใหม่ ๆ ทั้งยังสามารถให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัยใหม่ ๆที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยน
แนวคิด คาปรึกษาจากอาจารย์ชาวต่างชาติ
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2649 - 5000 ต่อ 6215
supapoy@swu.ac.th
วรรณคดีภาษาอังกฤษ การอ่าน การอ่านภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Ph.D. English
M.A. English
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
อ.บ. ภาษาอังกฤษ

สถานที่ศึกษา
University of Delaware
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
การศึกษา
2545
2543
2542
2528

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
- A Study of English Reading Ability and Problems of English-Major Students ปี 2550
นาเสนอผลการวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ ‚A Symposium on Western Language Research‛
วันที่ 24 มีนาคม 2550 และตีพิมพ์ใน Proceeding และนาเสนอผลการวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ‚The 28th Annual Thailand TESOL International Conference‛ วันที่ 24-26
มกราคม 2550 ที่ขอมแก่น ประเทศไทย
Onoto Watanna: A Trickster Author นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ‚Literature and Society‛ ที่โรงแรมวินเซอร์สวีท ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 และตีพิมพ์ใน
Proceedings และตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 27 ฉบับ
ที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2551
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A Study of English and Thai Reading Abilities and Strategies of Thai Second-Year
University English-Major Students นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
National Language Policy: Language Diversity for National Unity ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2551 ที่
The Twin towers Hotel
3. บทความวิชาการ
- From the Mouth of Children ปี ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับปีที่ 28 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
Sui Sui Far: An Asian-American Trickster Author ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2550
Using Narratives to Teach Reading ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2551
The Revenge of Madame Butterfly นาเสนอในงาน ‚ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ปี 2551‛
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และตีพิมพ์ใน Proceedings
4. หนังสือ ตารา
- ตารา เรื่อง Introduction to Prose and Poetry 2553
- เอกสารประกอบการสอน วิชา Reading and Summary 2548
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
- การศึกษาป―ญหาที่อาจจะนาไปสู่การลาออกของนิสิตภาคพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ ฉบับปีที่ 29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
Teaching Literature to Promote the Philosophy of Sufficient Economy ได้รับทุนอุดหนุน
วิจัยจากโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นาเสนอในการประชุมสัมมนาทาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ‚20th Annual Lily Conference on College & University Teaching‛ ระหว่างวันที่ 2021 มีนาคม 2552 ณ Kellogg West at California Polytechnic State University, Pomona รัฐ California
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย International Alliance of Teacher Scholars มหาวิทยาลัย California
Polytechnic State University
- Environmental Awareness in Three Environmental Writings: Literature that Inspires the
Appreciation and Concern for Environment (กาลังดาเนินการ)
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิมระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับ
รายวิชา
อก 641 วรรณคดีอเมริกัน
ปริญญาโท
อก 651 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อก 601 การเขียนงานวิจัย
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ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
อก 714 สัมมนานักประพันธ์เอก
1
2
อก 715 สัมมนาวรรณกรรมวิพากษ์
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เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดร. ประไพพรรณ เอมชู
อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2649 – 5000 ต่อ 6219
prapaipa@swu.ac.th
วรรณคดีภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

ปริญญาเอก

Ph.D. Language
and Literature

ปริญญาโท

กศ.ม. ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี

สถานที่ศึกษา
National
University of
Singapore
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2548

2529
2521

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัย
Aimchoo, P. (2011). A Study on English Language Problems of EFL
Teachers as Reflected in the Teaching Log. Paper presented at
9th Hawaii International Conference on Art & Humanities,
January 9-12, 2011.
2. บทความวิชาการ
Aimchoo, P. (2011). Literary Criticism and Consciousness
Raising. Manutsatparitat: Journal of Humanities 33(1), 4359.
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิมระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับ
รายวิชา
อก 641 การศึกษาประเด็นทางวรรณคดี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก อก 759 สัมมนาวรรณคดี
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ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
1
อก 701
2
อก 712
3
อก 713
4
อก 716

รายวิชา
สัมมนาวรรณคดี
สัมมนาเทวตานานศึกษา
สัมมนาการศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง
สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
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เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดร. ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2649 – 5000 ต่อ 6212
sirinan@swu.ac.th
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

D.A. English
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ค.บ. (เกียรตินิยม)
ภาษาอังกฤษ

สถานที่ศึกษา
Illinois State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2534
2524

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
- Srinaowaratt, S. (2011). A qualitative investigation of metacognitive strategies used by
Thai students in their English as a second language writing. Paper presented at the 9th Hawaii
International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, USA, January 9-12. 2011.
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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6. งานควบคุมปริญญานิพนธ์
1. ภัทราภรณ์ สุจันทร์. An Analysis of Vocabulary Used in Rajabhat Institute
Mahasarkham English Majors’ Writing. March 2000.
2. กมลวัฒน์ ภูวิชิต. A Topical Structure Analysis of Essays Written by Fourth-Year
English Major Students. 2004.
3. ภัสรวี ขันธ์เครือ. An Analysis of Linguistic Features and Language Tactics Used in
Body Copies of Online Diet Programs. 2007.
4. วรางคณา ชินภาส. A Study of Ethnic Identity Search by the Main Character in My
Place. March 2000.
5. นิภา อั้งเจริญ. An Investigation of the English Word Stress Perception and Production
Skills of Thai 12th Grade Students. 2006.
6. อรนุช เอกพงษ์เผ่า. A Qualitative Investigation of Metacognitive Strategies in Thai
Students’ English Academic Reading. January 2008.
7. นัจธิชา จันทร์ศรี (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่คุ้นเคย เพศ คาศัพท์ และความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. A
Relationship between Topic Familiarity, Gender Differences, Vocabulary, and English
Reading Comprehension of Students at the University Level in Thailand. 2008.
8. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์. Computer-Assisted Language Learning to Improve English for
Hotel at a University in the Northeastern Region of Thailand. 2010.
9. รพีพัฒน์ โสอินทร์. Effects of the Internet on Students’ Reading Comprehension in
Classroom of English as a Foreign Language. 2007.
10. พรพรรณ อู่พิทักษ์. An Investigation of Proficient Grade 9 and Grade 12 Thai
Students’ English Vocabulary Learning Strategies. November 2011.
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิมระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับ
รายวิชา
อก 514 พื้นฐานทฤษฎีการอ่าน
ปริญญาโท
อก 532 ลีลาภาษาอังกฤษ
ปริญญาเอก อก 792 สัมมนาวิทยาการในการสอนภาษา
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
อก 721 ทฤษฎีและการวิจัยการอ่าน
2
อก 703 สัมมนาการสอนภาษา
3
อก 702 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

99

เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช
อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2649 – 5000 ต่อ 6218
somsakk@swu.ac.th
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Ph.D. English Studies
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สถานที่ศึกษา
Illinois State University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม

ปีที่จบ
การศึกษา
2551
2540
2532

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 สมศักดิ์ แก้วนุช. (2554) ‚Reader-Writer Codes and Relationships: Qualities of Power
in Current-Traditional and Expressivist Pedagogies‛ วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
กรุงเทพมหานคร : ฉบับปีที่ 33 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หน้า 19-48.
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
3.1 สมศักดิ์ แก้วนุช. (2552). “Socialism in English Studies: Perspectives, Pedagogy,
and Research Topics.‛ วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ กรุงเทพมหานคร : ฉบับปีที่
31 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552. หน้า 5-28.
3.2 สมศักดิ์ แก้วนุช. (2554). “Power and Reader-Writer Relationship: EFL Writing
Assessment.‛ วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ กรุงเทพมหานคร : ฉบับปีที่ 33 ประจา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554. หน้า 1-20
3.3 สมศักดิ์ แก้วนุช. (2555). ‚Balancing Structuralism and Poststructuralism in EFL
Writing Instruction and Assessment.‛ วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2555.
3.4 สมศักดิ์ แก้วนุช. (2555). ‚Who is the Subject But What is the Object?‛ Perspectives
on Society and Education.‛ (กาลังจะตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับเดือนมิถุนายน 2555)
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4. หนังสือ ตารา
1. สมศักดิ์ แก้วนุช. (2546). Paragraph and Composition Wrting. เอกสารประกอบการสอน.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ป―ตตานี.
2. สมศักดิ์ แก้วนุช. (2553). Sentences, Paragraphs, and Essays: A Basic Writing
Courses.เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร.
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
5.1 การศึกษาความสัมพันธ์ รหัสเชื่อมโยง เทคนิค และกลวิธีระหว่างผู้อ่านและผู้เขียนเพื่อเพิ่ม
พลังในงานเขียนของนิสิตตามแนวการสอนแบบเอ็กซ์เพรสสิวิสท์ Reader-Writer
Relationships and Codes: Techniques and Strategies in Expressivist Pedagogy ทุนรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณรายได้ปี พ.ศ. 2552
5.2 การเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสร้างประโยคของเด็กเก่งและเด็กอ่อนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสติป―ญญาที่มีต่อการ เรียนภาษาต่างประเทศ
A Comparison of Weak and Strong Lower Secondary School Students’ Syntactic
Development: How Cognition Affects the Learning of a Foreign Language ทุนรายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณรายได้ปี พ.ศ. 2555
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิมระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับ
รายวิชา
อก 502 การเขียนระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก อก 631 การเขียนงานวิจัย
อก 601 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
อก 723 สัมมนาการเขียน
1
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เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2649 - 5000 ต่อ 6266
phnira@swu.ac.th
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

Ph.D. TESOL
M.Ed. Instruction &
Learning & TESOL
อ.บ. ภาษาอังกฤษ

สถานที่ศึกษา
University of Manchester

ปีที่จบ
การศึกษา
2551

University of Pittsburgh

2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
-เอกสารประกอบการสอน วิชา English Phonetics
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
- ทัศนคติของนิสิตต่อการตรวจงานเขียนโดยเพื่อนนิสิตร่วมชั้นเรียน ทุนรายได้คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณรายได้ปี พ.ศ. 2554
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
อก 703 สัมมนาการสอนภาษา
2
อก 731 การพัฒนาหลักสูตรภาษาที่สอง
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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หลักสูตรเดิม
หลักการและเหตุผล
เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ขยายหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมป―จจุบันที่มีพัฒนาการ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้วยเหตุที่
ภาษาอังกฤษเป็นเครือ่ งมือสื่อสารระดับสากล
ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงมีความประสงค์จะ
เปิดหลักสูตรปริญญาเอกด้านภาษาและ
วรรณคดีเพื่อสนองนโยบายและเป้าหมายของ
แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการอุดมศึกษาไทยให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการในโลกยุคป―จจุบนั
รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับประเทศ
ที่มีรูปแบบการศึกษาที่เจริญและเป็นต้นแบบ
การศึกษาที่ดี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
หลักการและเหตุผลของการปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษได้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา
2545 ระหว่างนั้นได้มีการวิพากษ์หลักสูตร
เป็นระยะๆ และได้มีการประเมินหลักสูตร
โดยศึกษาความคิดเห็นของนิสิตผู้เรียน
อาจารย์ผู้สอน และความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อบัณฑิตที่จบการศึกษา นอกจากนี้
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ว่าด้วยเรื่องการศึกษาภาคปกติระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2548 และแผนการ
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
กาหนดให้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบ 4 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
บัณฑิตให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ทางด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
กว้างขวางขึ้น
3. เพื่อยกมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
ด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นาทาง
วิชาการและการวิจัย
2. เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ
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หลักสูตรเดิม
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทร วิโรฒ ว่าด้วยเรื่องการศึกษา
ภาคปกติระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.
2543 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ข้อกาหนดของภาควิชาดังนี้คือเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของ
ระดับปริญญาโทวิชาเอกภาษาอังกฤษ
หรือวิชาเอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาษาศาสตร์หรือการสอน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเรื่องการศึกษา
ภาคปกติระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.
2548 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ข้อกาหนดของภาควิชาดังนี้ คือเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของ
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอน
ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

1. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา
หลักสูตรเดิม
อก 601 การวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
3(3 - 0)
EN 601 English Language Research
ศึกษาประเด็นป―ญหาและวิธีวิจัย
ป―จจุบันเกี่ยวกับการเขียน การอ่านหรือทักษะ
ทางภาษาอืน่ ๆโดยเน้นวิธีวิจัยที่ใช้กับกลุ่ม
ทดลองหรือการศึกษาในเชิงคุณภาพ
Current issues and methods in
English language studies with an emphasis on
experimental and naturalistic designs. Topics
might include psychological aspects of language
learning, language and culture, and other major
historical issues of language theories such as
contrastive analysis, error analysis, and
interlanguage studies.

และ/หรือ คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 725 สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
EN 725 Seminar in English Language
Research
สัมมนาเพื่อศึกษาประเด็นป―ญหา
และงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและ
ทดลองทางานวิจัยตามความสนใจของ
ผู้เรียนโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
Seminar on current issues and
research in English language studies with
the purpose of leading students to work
individually on research papers of their
interests using quantitative and qualitative
designs
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หลักสูตรเดิม
อก 621 ทฤษฎีการอ่าน 3(3 - 0)
EN 621 Reading: Theoretical Foundations
ศึกษาและวิพากย์หลักทฤษฎีและ
แบบจาลองต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการอ่าน
ประเด็นที่เป็นป―ญหาในทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการอ่านและพื้นฐานทางทฤษฎีในการ
สอน การอ่าน
A survey of basic theoretical and
empirical research into the reading process,
including theoretical models and processes of
reading, theoretical issues in reading
comprehension, and theoretical bases for
reading instruction, covering cognitive,
linguistic, and psychological processes as they
relate to the teaching of reading. Also included
are methods for applying reading theories to the
teaching of reading and an exploration of new
techniques for the teaching of reading to
students in schools and colleges.
อก 623 ทฤษฎีการเขียน 3(3 - 0)
EN 623 Writing: Theoretical
Foundations
ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีการเขียน
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไวยากรณ์และ
การเขียนและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้น
Survey of fundamental theories of
rhetoric, of the role of grammar in writing and
of theories of writing and their relationships to
language teaching and learning. The course
also includes the exploitation of syntactic
principles in writing, with a focus on shorter
models of writing and applications to classroom
learning.
อก 641 ทฤษฎีการแปลและ
ภาคปฏิบัติ3(3 - 0)
EN 641 Theory and Practice of
Translation
ศึกษาทฤษฎีการแปลแบบเข้ม
จากรายงานและงานวิจัยต่างๆการนา
ทฤษฎีมาใช้ในงานแปลฝึกแปลงาน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 721 ทฤษฎีและการวิจัยการ
อ่าน3(2-2-5)
EN 721 Theory and Research in
Reading
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและ
รูปแบบการอ่านที่มีอิทธิพลต่อการสอน
โดยเน้นการศึกษาตรวจสอบประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับมิติของการสอนอ่าน
A critical study of theories
and models of reading that influences
instructional practices, with a focus on
examining issues related to
dimensions of reading instruction

หมายเหตุ

อก 723 สัมมนาการเขียน
3(2-2-5)
EN 723 Seminar in Composition
Studies
สัมมนาทฤษฎีวาทกรรม
บทบาทของไวยากรณ์ ทฤษฎีการเขียน
และหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน
เขียน
Seminar on topics related to
theories of rhetoric, roles of grammar in
writing, and issues in writing, theories of
writing, and issues in writing instruction
อก 722 ทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
แปล3(2-2-5)
EN 722 Translation Theory and
Methodology
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธี
และแนวทางทฤษฎีการแปลในสาขาวิชา
ต่างๆ และในบริบทของวัฒนธรรมที่
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วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงและการแปล
เอกสาร
Intensive study of theories of
translation; an application of certain
theories to translation; translation
practice of recognized literary works
or documentary materials.
อก 651 เทวตานาน
3(3 - 0)
EN 651 Studies in Mythology
ศึกษาเปรียบเทียบเทวตานาน
วัฒนธรรมต่างๆ ในยุคสมัยต่างๆ
โดยให้ความสาคัญแก่ทัศนคติการมอง
โลก ตลอดจนทฤษฎีการตีความ และ
เทวตานานในวรรณคดี
Survey of comparative
mythologies of various cultures
through time, with attention to
worldviews, universal patterns and
myth in literature.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
แตกต่างกัน
An intensive study of
practical and theoretical approaches to
translation in cross-disciplinary and
intercultural contexts

หมายเหตุ

อก 712 สัมมนาเทวตานานศึกษา
3(2-2-5)
EN 712 Seminar in Mythology
Studies
สัมมนาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
เทวตานานของวัฒนธรรมต่างๆ ในแต่ละ
ยุคสมัย โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับแนว
เรื่องที่ปรากฏซ้า การอ้างอิงเทวตานาน
และแนวคิดที่เป็นสากล
Seminar examining
comparative mythologies of various
cultures through time, with attention to
recurring moths, mythological
references, and universal concepts.
อก652 รูปแบบของบันเทิงคดี
อก 713 สัมมนาการศึกษารูปแบบการ
3(3 - 0)
เล่าเรื่อง
3(2-2-5)
EN652 Studies in Narrative Forms EN 713 Seminar in Narrative Studies
การวิเคราะห์พัฒนาการของ
สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
รูปแบบการเล่าเรื่อง โดยเน้นปรัชญา
รูปแบบการเล่าเรื่องในวรรณกรรมยุค
การบรรยายแนวคิดเนื้อหารูปแบบ
ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปริบททาง
หน้าที่ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม
ดังกล่าวกับพลัง ความรู้ มโนคติ และ โดยใช้หลักทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลจาก
สังคม
แนวคิดใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และ
Analysis of the development เทคโนโลยี
of narrative forms and practice,
Seminar investigating
emphasizing the relationships of
narratives of various literary texts in
narratives to power, knowledge,
different periods in relation to
ideology, and social milieu.
historical, cultural, and social contexts
through the use of contemporary
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง
theories induced by the advent of new
scientific and technological
knowledge.
อก 653 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3 - อก 715 สัมมนาวรรณกรรมวิพากษ์
0)
3(2-2-5)
EN 653 Literary Critical Theory
EN 715 Seminar in Literary Appraisal
ศึกษาการวิจารณ์วรรณกรรมของ
สัมมนางานวรรณกรรมตาม
โลกตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงป―จจุบัน โดย แนวทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ต่างๆ เพื่อ
เน้นทฤษฎีต่างๆที่มีอิทธิพลต่องานเขียน
เปรียบเทียบมุมมองหรือแนวคิดของ
วรรณกรรมสมัยใหม่
กลุ่มชนต่างวัฒนธรรมและกาลเวลา
Survey of major literary
Seminar in literary works in
theories, such as feminism,
accordance with various literary critical theories
psychological analysis, post
to compare and evaluate the outlooks and
Colonialism, and deconstructionism, ideologies of different groups of people across
with special emphasis on theories
culture and time.
which focus on modern and postmodern literature.
อก 656 วัฒนธรรมศึกษา
อก 716 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา
3(3 - 0)
3(2-2-5)
EN 656 Cultural Studies
EN 716 Seminar in Cultural Studies
ศึกษาหัวข้อต่างๆจากงาน
สัมมนาหัวข้อต่างๆทางงาน
วรรณกรรมที่มีความหลากหลายรวมทั้ง วรรณกรรมที่มีความหลากหลายใน
วัฒนธรรมป―จจุบันที่เป็นที่นิยมกันอย่าง รูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ และนิยาย
แพร่หลาย และภาพยนตร์ ตลอดจน เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายป―จจัยและ
งานเขียนร่วมสมัยต่างๆ ที่จะเปิดโอกาส ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้และ
วัฒนธรรม รวมถึงความงดงามของ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนมา ทาให้เข้าใจ ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสังคม
ถ่องแท้ถึงขอบข่ายของการเปลี่ยนแปลง และยุคสมัย
ทางด้านวัฒนธรรมในป―จจุบัน
Seminar in literary issues
The course examines broadly- with a wide range of materials, such
based issues and covers various topics
as films and novels, in order to
and a wide range of materials, such as investigate factors that impact on
popular culture, television, cinema and cultural transformations and explore
contemporary fiction. The course also cultural aesthetics esteemed by
aims at giving students the opportunity to different communities in different
extend their knowledge and to tackle
periods of time.
areas of cultural change.
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อก 691 จิตภาษาศาสตร์ 3(3 - 0)
EN 691 Psycholinguistics
ศึกษาภาษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาได้แก่กระบวนการรับรู้ภาษาและ
ภาษาที่รบั รู้ในจิตของผู้เรียนความสัมพันธ์
ของภาษาและความคิด และป―จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้ภาษา
Approaches to psychological
theories of language, exploring
language acquisition, the relationship
of language and thought, and factors
in language choice.
อก 692 การเรียนรู้ภาษา
3(3
- 0)
EN 692 Language Development
การศึกษาทฤษฎีหลักๆของ
การเรียนรู้ภาษาตลอดจนการวิเคราะห์
งานวิจัยในป―จจุบันเกี่ยวกับกระบวนการ
การเรียนรู้ภาษา
Overview of various
contemporary theories of language
acquisition and learning, including
analyses of current research. Topics
include neurological, psychological,
and cultural factors in first and
subsequent language development.
อก 693 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3 - 0)
EN 693 Sociolinguistics
ศึกษาหลักการสาคัญใน
ภาษาศาสตร์สังคม เช่นลีลาภาษา
ทาเนียบภาษาการเปลี่ยนแปลงภาษา
ตลอดจนศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายของภาษา สังคมที่ใช้ภาษา
ต่างๆกัน และความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
และสังคม รูปแบบภาษาที่เป็นสูตรสาเร็จ
และป―จจัยทางสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา
The study of key areas in.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 733 สัมมนาจิตภาษาศาสตร์
3(2-2-5)
EN 733 Seminar in
Psycholinguistics
สัมมนาทฤษฎีและงานวิจัยสาขา
จิตภาษาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนภาษา
จิตวิทยาสมอง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับความคิด
Seminar on theories and
research in psycholinguistics including
theories of language learning,
neuropsychology, and the relationship of
language and thought.
อก 735 สัมมนาการรับภาษาที่
สอง 3(2-2-5)
EN 735 Seminar in Second
Language Acquisition
สัมมนาแนวทางศึกษาการรับ
ภาษาที่สอง ทั้งด้านภาษาศาสตร์และการ
รับรู้ทางป―ญญา หัวข้อต่างๆ และงานวิจัย
เกี่ยวกับการรับภาษา
Seminar on cognitive and linguistic
approaches to second language
acquisition proposed by linguists from
various schools and on issues in
theory and research in second
language acquisition.
อก 736 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิง
สังคม 3(2-2-5)
EN 736 Seminar in
Sociolinguistics
สัมมนากรอบแนวคิดทฤษฎีใน
ป―จจุบันที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมกับการใช้ภาษา บริบทของสังคมที่
มีอิทธิพลต่อภาษารูปแบบต่างๆ
Seminar on current
theoretical frameworks used to study
the relationship between the society
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หลักสูตรเดิม
sociolinguistics, such as style, register, and
language change. Theoretical bases are
explored in relation to language varieties, multilingual societies and language, and societal
power relationships. Formulaic language and
social factors in language use are also discussed.
อก 697 สัมมนาแนวโน้มการสร้าง
หลักสูตร
3(3 - 0)
EN 697 Seminar in Trends in
Syllabus Design
สัมมนาแนวโน้มการสร้าง
หลักสูตรสมัยใหม่ ฝึกสร้างหลักสูตร
และทดลองใช้หลักสูตร
A study of factors
influential in contemporary language
teaching curricula and materials;
development/design of new and
current language syllabi; planning,
managing, and delivering language
instruction.
อก755 นักประพันธ์เอก 3(3 - 0)
EN755 Major Authors
ศึกษางานของนักเขียนสาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมตะวันตก
เพื่อให้เกิดความลึกซึ้งอันจะเป็นพื้นฐาน
ในการเข้าใจแก่นวิธีเขียนตลอดจน
สาระสาคัญของงานเขียน นักเขียนที่
นามาศึกษาในแต่ละภาคเรียน
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดย
เน้นวิธีการประพันธ์ การใช้วรรณกรรม
เป็นสื่อสะท้อนความคิดร่วมสมัย หรือ
อื่นๆ
Study of major authors whose
works have had great influence on western
Literature, focusing on narrative styles and use
of literary works as ideological reflection of the
contemporary world, etc.. Selection of authors
varies from semester to semester.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
and language use and contextual
constraints that influence language
variations

หมายเหตุ

อก 731 การพัฒนาหลักสูตรภาษา
ที่สอง 3(2-2-5)
EN 731 Issues in Second Language
Curriculum Development
วิเคราะห์หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การ
ออกแบบ การใช้และการปรับปรุง
หลักสูตร
Analysis of issues related to
processes of curriculum development
ranging from curriculum design,
implementation, and development
อก 714 สัมมนานักประพันธ์เอก
3(2-2-5)
EN 714 Seminar in Major Authors
สัมมนาเพื่อศึกษางานของ
นักเขียนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรม
ตะวันตก โดยเน้นวิธีการประพันธ์และ การ
ใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนความคิดร่วม
สมัย
Seminar critically studying major
authors’ works that have had great
influence on western literature,
focusing on narrative styles and the
use of literary works as ideological
reflection of the contemporary world.
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หลักสูตรเดิม
อก 759 สัมมนาวรรณคดี
EN 759 Seminar in Literature
ศึกษาและอธิบายลักษณะ
ต่างๆของงานเขียนและงานวิจารณ์
ทางด้านวรรณคดีอังกฤษ/อเมริกัน
ตั้งแต่อดีตจนถึงป―จจุบัน โดยมุ่งเน้น
เฉพาะงานวรรณกรรมเด่นๆในแต่ละยุค
สมัย ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและ
พัฒนาการของงานเขียนป―จจุบัน
Discussion of the issues
that effect the art of criticism from
the past up to the present. The focus
is on selected critical works of each
period that have influenced the work
of recent writers.
อก 791 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(3 - 0)
EN 791 Seminar in Applied Linguistics
หัวข้อในการสัมมนาเกี่ยวกับ
ความรู้ทางภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม
หรือจิตวิทยาที่นามาประยุกต์ในการ
วางแผนภาษา การเรียนการสอนภาษา
การศึกษาภาษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและการใช้ภาษา
Topics of the seminar will
deal with linguistics, culture, and
psychology and their implications for
language planning and language teaching
methodology. Included also is the study of
language as a tool to acquire knowledge.
อก 792 สัมมนาวิทยาการในการสอน
ภาษา 3(3 - 0)
EN 792 Seminar in Language Teaching
Pedagogy
ศึกษาและอภิปรายแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอนภาษาต่างประเทศ และ
เทคนิควิธีใน การสอนภาษา ต่างประเทศ
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร วัฒนธรรม สื่อ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 701 สัมมนาวรรณคดี
3(2-2-5)
EN 701 Seminar in Literature
สัมมนางานเขียนและงานวิจารณ์
ทางด้านวรรณคดีเพื่อวิเคราะห์และอภิปราย
จากมุมมองต่างๆ รวมทั้งเปรียบเทียบข้าม
วัฒนธรรมและกาลเวลาโดยมุ่งเน้นมุมมอง
แนวคิดที่เป็นสากล และการนาเทวตานานมา
อ้างอิงในวรรณกรรม
Seminar in literary works and their
critical reception from different approaches in
order to investigate their merits from various
perspectives and to compare the works with
various cultures through time, with attention to
world views, universal concepts, and
mythological references in literature.
อก 702 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
EN 702 Seminar in English for
Intercultural Communication
สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษและ
ปฏิสัมพันธ์กับภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ
รวมถึงแง่มุมต่างๆ ของภาษาอังกฤษ การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม และงานวิจัยด้านการใช้
ภาษาในบริบทต่างๆ
Seminar on the use of
English and its interplay with other
languages and cultures including
linguistic aspects, cross-cultural
communication, and research on
language use in various contexts.
อก 703 สัมมนาการสอนภาษา
3(2-2-5)
EN 703 Seminar in Language
Teaching
สัมมนาแนวทางและทฤษฎีการ
สอนภาษา การออกแบบหลักสูตร
วัฒนธรรมกับการสอนภาษา และหลักการ
สอนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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หลักสูตรเดิม
การเรียนและตาราเรียน
Overview of language teaching methods
from the Greek to the modern era, including
the study and discussion of approaches and
techniques of teaching a foreign language.
Topics discussed include curriculum design,
culture and language, media and language
teaching, and textbook analysis
2. รายวิชาที่เพิ่มขึ้นใหม่
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
Seminar on language instruction
theories and approaches, including
syllabus design, culture and language
teaching, and aspects of effective
language pedagogy

หมายเหตุ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
อก 724 หัวข้อการวิเคราะห์วาทกรรม
3(2-2-5)
EN 724 Topics in Discourse
Analysis
ศึกษาทบทวนหัวข้อหลักและ
หัวข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์วาท
กรรม โดยเน้นที่วาทกรรมในระดับและ
บริบทต่างๆ
Review of topics and
subtopics in discourse analysis with
emphases on various levels and
contexts of discourse
อก 725 สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EN 725 Seminar in English
Language Research
สัมมนาเพื่อศึกษาประเด็น
ป―ญหาและงานวิจัยเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษและทดลองทางาน
วิจัยตามความสนใจของผู้เรียนโดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
Seminar on current issues
and research in English language
studies with the purpose of
leading students to work

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
individually on research papers of
their interests using quantitative and
qualitative designs
อก 732 เทคโนโลยีในการสอนภาษา
3(2-2-5)
EN 732 Instructional Technology in
Language Education
ศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนภาษา การออกแบบ
และประเมินบทเรียนออนไลน์
A study of technology
application in language teaching and
learning, including designing and
evaluating on-line lessons
อก 734 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
EN 734 Seminar in Applied
Linguistics
สัมมนาหัวข้อต่างๆ ในสาขา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิเคราะห์ทฤษฎี
และวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาทาง
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
Seminar on topics related to
applied linguistics and critical review
of theoretical and methodological
perspectives in applied linguistics
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3. รายวิชาที่ตัดออก
หลักสูตรเดิม
อก 631 การเขียนงานวิจัย 3(3 0)
EN 631 Research Writing
ฝึ ก การเขี ย นเชิ ง วิ ช าการใน
รู ปแ บ บ ต่ าง ๆโด ยเน้ นก าร ศึ กษ า
กระบวนการในการเขียนงานวิจั ยและวิ ธี
เขียนอ้างอิงเอกสารต่างๆในงานวิจัย เพื่อ
น ามาประยุ กต์ ใช้ ในการท าวิ ทยานิ พนธ์
ต่อไป
Review of principles of
composition for academic purposes;
written reasoning as a process of
argument and in the context of research;
intensive practice in writing documented
essays based on the use of sources; strong
focus on revising and editing; all with the
purpose of leading students to the
production of acceptable research papers,
comprehensive examinations, and
dissertations.
อก 654 ภาษาและเพศศาสตร์ศึกษา
3(3-0)
EN 654 Gender and Language Studies
ศึกษาทฤษฎีทางวรรณคดีในยุค
ป―จจุบันและในอดีตที่เกี่ยวกับสตรี ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เพศ และการให้
ความสาคัญกับแบบฉบับของผู้ชายและ
ผู้หญิง และพัฒนาการของทฤษฏีที่ให้
คุณค่าแก่สตรี
Exploration of current and
historical school that focus on gender
analyses, with attention to the problems
associated with stereotyping of
male/female experience and developing
feminist aesthetic theories.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
อก655 ทฤษฎีวรรณกรรมเกีย่ วกับสตรี
3(3- 0)
EN655 Feminist Approaches to
Literature
ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับเพศชาย
และเพศหญิง ด้วยการอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เป็นข้อคาถามให้เห็นความสาคัญ
ของสตรีเช่นเดียวกับบุรุษ โดยการตั้ง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางด้านประวัติศาสตร์
และทฤษฎีต่างๆ ผลงานที่นามาศึกษา
วิเคราะห์จะครอบคลุมงานเขียน
หลากหลายประเภท เช่น บทร้อยกรอง
บทละคร อัตถชีวประวัติ รวมถึงเนื้อหา
งานวรรณกรรมสาคัญๆประเภทอื่นๆ
ทั้งนี้รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสตรีด้วย
The course encourages a broad
approach to questions of gender, adopting
the view that the concept of ‘masculinity’
requires just as much interrogation as that
of femininity. The study is organized
around issues and has both historical and
theoretical underpinnings. Materials
studied include sonnets, plays,
autobiographies, and a substantial
component of English literature.
อก661 ภาพยนตร์ศึกษา 3(3 - 0)
EN661 Film Studies
การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาพยนตร์และ
วรรณคดี ซึ่งรวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ ภาพยนตร์เกี่ยวกับสตรี และ
อื่นๆ การเลือกสรร การแปล และการ
วิเคราะห์บทภาพยนตร์ ที่ให้ความสาคัญ
แก่ความงดงามของวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ที่แพร่หลาย ตลอดจนประสบการณ์ที่
สะท้อนให้เห็นในภาพยนตร์ และการ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
ได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากล
Intensive study of selected films,
with attention to cultural aesthetics,
popular culture and experience reflected in
films and their reception locally and
internationally.
อก696 ทฤษฎีวรรณกรรมและการสอน
3(3 - 0)
EN696 Literary Theories and
Pedagogy
ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎี
วรรณกรรมวิจารณ์ ตั้งแต่สมัยเพลโต
จนถึงป―จจุบัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจ
ทฤษฎีสมัยป―จจุบันที่ใช้ในการอ่านและ
วิจารณ์วรรณกรรม เพื่อนาไปใช้ในการ
สอนวรรณคดีในห้องเรียน
Study of the development of
theories and practices of literary criticism
from Plato to the present, with attention to
their importance for understanding
contemporary theories and practices of
reading a selected text from the
pedagogical point of view.
อก751 นวนิยายสมัยใหม่
3(3 - 0)
EN751 Modern Fiction
ศึกษางานของนักเขียนนว
นิยายสมัยใหม่ที่สาคัญๆของอังกฤษ
อเมริกัน และชาติอื่นๆในยุโรป โดยจะ
มีการศึกษานวนิยายร่วมสมัยและ
แนวความคิดทางการเมืองในสมัย
ป―จจุบัน
Examination of
representative modern writers in
British, North American, and

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
Continental literatures. Aesthetics
and politics of modernism and
postmodernism will be explored.
อก752 นวนิยายและเรื่องสั้น 3(3
- 0)
EN752 Fiction
ศึกษาและวิเคราะห์นวนิยาย
และเรื่องสั้น โดยเน้นนักเขียนเอกของ
ยุคต่างๆ
Close analysis of selected
American and British fiction, with an
emphasis on styles and development
of fictional genres.
อก753 วรรณกรรมสากล
3(3 - 0)
EN753 World Literature
ศึกษาวิเคราะห์งานเขียนของ
นักเขียนอื่นๆนอกเหนือจากนักเขียน
อังกฤษและอเมริกัน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้กว้างขวางขึ้น และให้เข้าใจกลวิธี
การเขียนตลอดจนแนวโน้มของ
วรรณกรรมสากลร่วมสมัย
Analysis of works by
representative authors other than
American or British so as to broaden
the students’ understanding of the
mode and trends of contemporary
world literature.
อก754 วรรณกรรมสาหรับเยาวชน
EN754 Studies in Literature for
Young People
ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดี
สาหรับเด็กและวัยรุ่น ทั้งที่ใช้เป็น
บทเรียนและที่มีอิทธิพลต่อเด็กและ
วัยรุ่นในโลกตะวันตก ที่สะท้อนให้
เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการใช้วรรณคดี
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และมุมมองของ
ผู้เรียน/ผูอ้ ่านต่อโลกรอบตัว

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
Advanced critical examination of
literary texts for children and adolescents.
These texts are selected from those used
in classrooms, as well as from those
popular among children and adolescents.
The examination will focus on ways of
using these texts to develop learnerreaders’ attitudes towards the world and
the societies around them.
อก761 ภาพยนตร์และละคร 3(3
- 0)
EN761 Film and Theater
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าวรรณกรรม ภาพยนตร์ และละคร
การนาลักษณะเด่นเชิงการประพันธ์ของ
วรรณกรรมมานาเสนอในรูปของภาพยนตร์
และละคร
Analysis of the relationship
between literature, film, and plays as
narrative forms. The course includes
significance of literary modes for film
content and structure and the analysis of
the adaptation of literary works to the
mediums of film and theater.
อก762 บทละคร
3(3 - 0)
EN762 Drama
ศึกษาวิวัฒนาการของการละคร
ยุโรปและอเมริกัน พัฒนาการของโรงละคร
สมัยใหม่ในยุโรป และโรงละครตัวอย่าง
ตามแนวทางสากล โดยเน้นผลงานเด่นๆ
ของนักประพันธ์ในศตวรรษที่ 20 เช่นบท
ละครแอบเสิร์ต
A study of the development of
European and American drama, the growth
of the modern theater in Europe and the
experimental theater, all from an
international perspective. Specific focus on
outstanding playwrights of the 20th
century, including, for example the theater
of the absurd.

หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
อก771 บทร้อยกรอง
3(3 - 0)
EN771 Poetry
ศึกษาลักษณะพิเศษของบทร้อย
กรองโดยให้น้าหนักความสาคัญกับบท
ประพันธ์เอกแต่ละสมัย และนามา
วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยวิธีการต่างๆตามหลัก
วิชา เพื่อให้เห็นความสาคัญของ
วรรณกรรมประเภทนี้
Exploration and analysis of
outstanding poetry of each period. The
emphasis is on the unique elements of the
genre.
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