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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขาวิชา/ วิทยาลัย/ คณะ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น วิทยาลัยนานาชาติ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 25520531108409
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
ภาษาอังกฤษ: MASTER OF ARTS PROGRAM IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS
OF OTHER LANGUAGES
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอี่น)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Teaching English to Speakers of Other Languages)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
มี โปรดระบุ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
อื่นๆ (ระบุ)
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5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
อื่นๆ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
- ชื่อสถาบัน
- รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
- ชื่อสถาบัน
ประเทศ
- รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่ ว มมื อ กั น โดยผู้ ศึ ก ษาอาจได้ รั บ ปริ ญ ญาจากสองสถาบั น (หรื อ มากกว่ า 2
สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)
อื่นๆ (ระบุ)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ
เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2559
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์
2. นักการศึกษา
3. ผู้สร้างและผู้ออกแบบหลักสูตร
4. ผู้ฝึกอบรมทางการสอนและการจัดการศึกษา
5. ผู้วางแผนทางด้านการศึกษา
6. ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา
7. นักวิจัย
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1. นางสาว เพิร์ล
วัฒนากูล

เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน /
ทาง
สาขาวิชา
ที่สาเร็จ
Passport ID
วิชาการ
350990089XXXX อาจารย์ Ph.D. Linguistics

ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
2. นางสาว สรรพร 321990030XXXX อาจารย์ Ph.D. English as an
ศิริขันธ์
International
Language
การสอน
ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
3. นาง พัชร
356010010XXXX อาจารย์ Ed.D. Curriculum and
Instruction:
บุญธีรารักษ์
English as a
Second Language
การสอน
ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ

University of the
Philippines
Quezon City, Philippines
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

วิทยาลัยพายัพ

2521

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

มหาวิทยาลัยพายัพ
Northern Illinois
University, USA

2539
2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ทาให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลที่ใช้กัน
แพร่หลายในการสื่ อสารการค้นคว้าหาความรู้และการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่ งข้อ มูล ที่มี
หลากหลายในโลก และในปี 2559 เป็นการเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซีย น (ASEAN
Community: AC) ซึ่งก่อให้เกิดการรวมตัวของ10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แ ก่ ไทย
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบรูไน โดย

2523
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มี เ ป้ า หมาย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต ร่ ว มกั น (Single Market and
Single Production Base) จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ
อย่างเสรี รวมทั้งผู้บริโภคก็จะสามารถเลือกสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย การเปิด
เสรีด้านการลงทุนทาให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งการย้ายฐานการผลิต
และการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างเสรีของบุคลากรที่มีทักษะและแรงงานฝีมือไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดเสรีแรงงาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (Teaching English
to Speakers of Other Languages) ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับของประเทศ
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ตามการท าความตกลงยอมรั บ ร่ ว ม ( Mutual Recognition
Agreement: MRA) และระดับโลก เพื่อผลิ ตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอั งกฤษเป็นภาษาแม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บุคลากรเหล่านี้จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาคุณภาพและทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เตรี ย มความพร้ อ มของแรงงานฝี มื อ นั ก วิ ช าการ นั ก ธุ ร กิ จ นั ก ลงทุ น ให้ มี
ความสามารถที่จะสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมงานกับแรงงานและผู้ลงทุนต่างชาติได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนฝึ ก ฝนเยาวชนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารเรียนรู้ตลอดชีพและประกอบอาชีพต่อไป
ในอนาคต
นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ
โมเดล พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” ที่ใช้ในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง
ในศตวรรษที่ 21 ซึง่ นโยบาย“ประเทศไทย 4.0” ตั้งอยู่บนพื้นฐาน Value-Based
Economy คือขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และเน้นภาค
บริการมากขึ้น เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กันนั้นมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยพายัพ จึงเห็น
ความสาคัญที่จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อให้รองรับกับการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน
และเพื่อให้ทันกับแนวโน้มใหม่ของการสอนภาษาอังกฤษในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนช่วยสร้างผู้สอนที่มีคุณภาพในสถานศึกษา รวมทั้งภาคธุรกิจ และตลาดแรงงานใน
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ประเทศไทยและในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและในประเทศต่าง ๆ ที่มีการ
ติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และสนองตอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนา
ต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุ
ตามโมเดลประเทศไทย 4.0
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในปัจจุบันมีลักษณะเปิดกว้างด้านต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)
โดยมี ก รอบความร่ ว มมื อ ใน 3 หั ว ข้ อ คื อ ประชาคมความมั่ น คงอาเซี ย น ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซีย น และประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทและผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่ประเทศสมาชิก ประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการเตรียม
ความพร้อม เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและ
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างระบบการเรียนรู้ ให้คนในสังคม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ครูสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความพร้อมให้คนในประเทศ
อาเซียน ซึ่งมีภาษาแม่ที่แตกต่างกันได้ตระหนักและเรียนรู้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เข้าใจ
คุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น สากล (universal values) ตลอดจนยอมรั บ ในความแตกต่ า งและความ
หลากหลายในอัตลักษณ์ท้องถิ่น อันจะเป็นการกระตุ้นให้คนในประเทศอาเซียนเปิด
โลกทัศน์หลากหลายมิติกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดทาหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีกระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้รองรับสั งคมในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมข้ามชาติ โดยยึดหลัก
จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และมีสมรรถนะใน
การแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีภาวะความเป็นผู้นา
และผู้ตามในบริบทที่แตกต่าง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ พูดภาษาอื่น
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค
อาเซีย นและภู มิภ าคอื่น ๆ ในโลก ในด้านกาลั ง คน หลั กสู ตรนี้มุ่ง ที่ จ ะผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีความ
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เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
การวิจัย และทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีความคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เป็นกาลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่ง
กาลังคนเหล่านี้จะมีบทบาทสาคัญในการฝึกฝนเยาวชนและแรงงานฝีมือในเขตภูมิภาค
อาเซี ย นให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษากลางในก าร
ติดต่อสื่อสารทางานร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดชีพและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งนาไปสู่การพัฒ นามาตรฐานคุณภาพให้ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศสมาชิก
อาเซียนและระดับโลก
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่ที่มีความเข้าใจและตระหนักรับรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่ อ และอั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น (local identities) รวมทั้ ง เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นผู้นา ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรับใช้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ที่ ยึ ด มั่ น ใน “สั จ จะ-บริ ก าร” โดยมี เ ป้ า หมายเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ (Internationalization Focus) มีศักยภาพด้าน
วิชาการตามมาตรฐานสากล มีบรรยากาศการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและสร้างมิติมุมมองที่
มีความเป็นนานาชาติในทุกพันธกิจ
13. ความสั ม พั น ธ์ (ถ้ า มี ) กั บ หลั ก สู ต รอื่ น ที่ เ ปิ ด สอนในคณะ/ภาควิ ช าอื่ น ของสถาบั น (เช่ น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ ดังนี้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา และความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ได้
พัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิดว่า ความเข้าใจและความสามารถในการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมเป็น
คุณค่าสากล มีการตระหนักและยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในอัตลั กษณ์
ท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ใช้ภาษาอื่นจึงต้องได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผ่ านการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ และการวิจัย เพื่อการพัฒนาส่งเสริมร่วมกันได้ในหลากหลายมิติ ตลอดจนมี
ทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ
มี ค วามเป็ น ผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในชุ ม ชน สั ง คม และวงการวิ ช าชี พ อั น น าไปสู่
กระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. สามารถเลือกวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
ความรู้จากทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมสมัยได้ สามารถผลิตสื่อการ
เรี ย นการสอน ตลอดจนสามารถประเมินผลความสามารถทางภาษาอัง กฤษ
รวมถึงการประเมินบทเรียน สื่อการสอน และหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. สามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน รายวิชาและหลักสูตร ตามแนวคิดร่วม
สมัยของการพัฒนาหลักสูตรได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพต่าง ๆ
3. สามารถนาความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษมาพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ตลอดจนสามารถวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการความรู้เดิมเข้า กับองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็น
ระบบได้อย่างเหมาะสม
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4. สามารถนาความรู้ หลักการ ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้
จากการวิจัยมาประยุกต์ในวิชาชีพ และเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
5. สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการทางานเดี่ยวและทางานร่วมกับผู้อื่น
การบริ การชุมชน ความเป็นผู้ นาในสถานการณ์ที่เหมาะสมและมีการแสวงหา
ความรู้ และจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งมีความคิด
ริเริ่มในกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
6. สามารถส่งเสริมคุณค่า ความเป็นสากล การอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความแตกต่าง
ของผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
นี้เกื้อหนุนกระแสโลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21
7. มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ เป็นผู้นาในการทาให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
จริยธรรมจรรยาบรรณในชุมชนและสังคม และนาสู่การทบทวนแก้ไข
อื่นๆ (โปรดระบุ)
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานหลักสูตร

การเรียนการสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. จัดการประเมินหลักสูตรจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
2. สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
3. วิเคราะห์สถานการณ์ นโยบายของรัฐบาล
และกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.จัดหาอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.จัดหาหนังสือและวารสารที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นในทุกปีการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ของสาขาวิชา
3. จัดให้มีกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการดูแล
มาตรฐานวิชา

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. ผลรายงานการประเมินหลักสูตรจากผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผลสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
4. ผลวิเคราะห์สถานการณ์
1. รายชื่อและจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ข้อมูลอาจารย์ที่ทาหน้าทีต่ ่างๆ ในหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. รายชื่อคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการของ
สาขาวิชาฯ
4. จานวนหนังสือและวารสาร
5. มคอ. 3, มคอ. 5 และ มคอ. 7
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนานักศึกษา

การวิจัย

การพัฒนาบุคลากร

การบริการ
วิชาการสู่สังคม

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรม สัมมนาและนาเสนองานวิชาการ
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น มีการพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะต่าง ๆ เช่น การ
นาเสนอผลงานวิชาการในเวทีสาธารณะ โดยทาการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาในทุกภาคการศึกษาหรือตามโอกาสและ
ความเหมาะสม
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการทาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การวิจัยในสถานการณ์จริงหรือ
การจัดหาแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้หรือสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพจริง
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Professor) หรือผู้เชี่ยวชาญใน
ระดับต่าง ๆ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษา
อื่นอย่างต่อเนื่อง

1. จานวนกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าอบรม สัมมนา
และนาเสนอผลงานวิชาการ
3. ร้อยละของนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ผลิต เผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ

1. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีผลงานวิจัยและเผยแพร่
งานวิจัย

1. ร้อยละของอาจารย์ทเี่ ข้าร่วมอบรม สัมมนา
2. ร้อยละของอาจารย์ทเี่ สนอผลงานทางวิชาการ
3. ร้อยละของอาจารย์ที่นาเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในการประชุมระดับท้องถิ่นระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
1. ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาช่วยสอนในโรงเรียน 1. ร้อยละของอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
2. ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ทางด้านการสอน 2. ร้อยละของโครงการประชุมวิชาการ สัมมนา
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
3. จัดการประชุมวิชาการ สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
ความรู้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย
หนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่ม
ชั่วโมง ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มีภาคฤดูร้อน จานวน
ภาค
ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจาเป็น
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา 1
ภาคการศึกษา 2
ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ)
สิงหาคม – ธันวาคม
มกราคม – พฤษภาคม
มิถุนายน – กรกฎาคม

2.1.2. วัน-เวลา
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (โปรดระบุ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น
2.2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

เวลาสัปดาห์
15
15
5
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เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
1.1 มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอย่างน้อย 1 ปี
1.2 มีประกาศนียบัตร TESOL หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3 สอบผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
1.4 ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3
ทางสาขาวิชาอาจรับเป็นนักศึกษาทดลองเรียน โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
2. สาหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
2.1 ได้คะแนน TOEFL Internet based อย่างน้อย 79 หรือ
คะแนน TOEFL Computer Based อย่างน้อย 211
โดยต้องเป็นคะแนนการทดสอบไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันสมัคร
2.2 ได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
IELTS อย่างน้อย 6.5 (หรือเทียบเท่า หากใช้ผลการ
ทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ) โดยต้องเป็นคะแนนการ
ทดสอบไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสมัคร
2.3 ได้คะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
อย่างน้อย ระดับ C1
มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น ต้องเป็นผู้บริหาร รับราชการ เป็นต้น)
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
เอง
อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาบางคนมีทักษะความเข้าใจภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการเรียนในสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
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2) ผู้เรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น จึงไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ด้านการ
สอน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึก ษาพัฒ นาภาษาอั ง กฤษโดยการเรี ยนเพิ่ ม เติ ม ก่ อนเข้า มาเรี ย นใน
หลักสูตรและในระหว่างเรียนในหลักสูตร
2) ทางสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนใน
โครงการ Certificate in TESOL เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและสร้าง
เสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
12
12

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
12
12
12
12
12
12
3
3
24
27
27
9
12
12

2564
12
12
3
27
12

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
8
8
8
8
8
8
2
2
16
18
18
6
8
8

2564
8
8
2
18
8

แผน ข การค้นคว้าอิสระ
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
8
8
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)แผน ก 2 และแผน ข
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าเบ็ตเตล็ด
รวมรายรับ

2560
1,780,000.00
480,000.00
384,000.00
52,000.00
2,696,000.00

2561
3,330,000.00
960.000.00
718,000.00
54,000.00
5,062,000.00

ปีงบประมาณ
2562
3,775,000.00
1.080,000.00
814,000.00
67,000.00
5,736,000.00

2563
3,775,000.00
1,080,000.00
814,000.00
67,000.00
5,736,000.00

2564
3,775,000.00
1,080,000.00
814,000.00
67,000.00
5,736,000.00

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวด
ค่าเงินเดือน
ค่าเงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
ค่างานบริหารทั่วไป
ค่าวัสดุสานักงานและค่า
บารุงรักษา
ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ
ค่าสวัสดิการ (ภายใน/
ภายนอก)
ค่าวิชาการงบสัมมนา
(ภายใน/ภายนอก)
ค่าการบริการนักศึกษา (งบฯ
กิจกรรม)
รวมรายจ่าย
ผลต่างของรายรับและ
รายจ่าย

ปีงบประมาณ
2562

2560

2561

2563

2564

1,635,000.00

1,716,000.00

1,802,000.00

1,892,000.00

1,987,000.00

182,400.00

182,400.00

182,400.00

182,400.00

182,400.00

150,000.00

200,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

192,000.00

326,000.00

359,000.00

359,000.00

359,000.00

61,000.00

121,000.00

136,000.00

136,000.00

136,000.00

104,000.00

104,000.00

104,000.00

104,000.00

104,000.00

28,000.00

56,000.00

63,000.00

63,000.00

63,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

110,000.00

180,000.00

197,000.00

197,000.00

197,000.00

2,486,400.00

2,909,400.00

3,167,400.00

3,257,400.00

3,352,400.00

209,600.00

2,152,600.00

2,568,600.00

2,478,600.00

2,383,600.00
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2.7

ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (โปรดระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยพายั พรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น เพื่อเข้าศึกษาในหลั กสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามข้อกาหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548
ระดับบัณฑิตศึกษา หมวด 10 หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา และหมวด 12 ว่า
ด้วยวิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ (เอกสาร ภาคผนวก ก)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
1.
1. ศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
2.

แผน ข
1. ศึกษารายวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
2. การค้นคว้าอิสระ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข
การค้นคว้าอิสระ
18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
รายวิชาทุกรายวิชา ระบุรหัสรายวิชาและเลขประจารายวิชา ดังนี้
1) ความหมายของรหัสประจารายวิชา
รหัสประจารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชา และตัวเลข
แสดงความหมาย ดังนี้
1.1 อักษรย่อ ตัวอักษร มีความหมาย ดังนี้
TE
หมายถึง Teaching English to Speakers of Other Languages
1.2 ตัวเลข ประกอบด้วย เลข 3 หลักได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ
และเลขหลักหน่วย ดังนี้
1.2.1 เลขหลักร้อย
เลข 6
แสดงรายวิชาพื้นฐาน
เลข 7
แสดงรายวิชาขั้นสูง
1.2.2 เลขหลักสิบ
เลข 0
แสดงรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลข 3 และ 4 แสดงรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
1.2.3 เลขหลักหน่วย
เลขคี่
แสดงรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1
เป็นหลัก
เลขคู่
แสดงรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2
เป็นหลัก
1.2.4 นอกจากนี้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้กาหนดรหัสรายวิชา
ดังนี้
797
แสดงรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
799
แสดงรายวิชาวิทยานิพนธ์
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2) ความหมายเลขของหน่วยกิต
หลังตัวเลขประจารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจานวนหน่วยกิต กาหนดตาม
รูปแบบ ดังนี้ จานวนหน่วยกิต (จานวนชั่วโมงบรรยาย-จานวนชั่วโมง
ปฏิบัติ-จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
TE 601 TEACHING THE LANGUAGE SYSTEM
3 (3-0-9) CREDITS
(TE 601 การสอนระบบภาษา)
TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
3 (3-0-9) CREDITS
(TE 603 การสอนทักษะทางภาษา)
TE 605
(TE 605
TE 607
(TE 607
TE 702
(TE 702
TE 704
(TE 704

LANGUAGE ACQUISITION AND LEARNING
การรับและการเรียนรู้ภาษา)
ASSESSMENT AND EVALUATION
การวัดผลและการประเมินผล)
RESEARCH METHODS
ระเบียบวิธีวิจัย)
CURRICULUM DEVELOPMENT
การพัฒนาหลักสูตร)

3 (3-0-9) CREDITS
3 (3-0-9) CREDITS
3 (3-0-9) CREDITS
3 (3-0-9) CREDITS

2. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก จานวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
TE 724
(TE 724
TE 725
(TE 725
TE 728
(TE 728

TEACHING ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 (2-0-6) CREDITS
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
2 (2-0-6) CREDITS
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
MATERIALS DEVELOPMENT
2 (2-0-6) CREDITS
การพัฒนาสื่อการสอน)
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TE 733
(TE 733
TE 736
(TE 736
TE 737
(TE 737
TE 738
(TE 738
TE 739
(TE 739
TE 740
(TE 740
TE 741
(TE 741
TE 742
(TE 742

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
การพัฒนาวิชาชีพ)
SERVICE LEARNING IN TESOL
การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ)

1 (1-0-3) CREDIT

SELECTED TOPICS IN TESOL
หัวข้อคัดสรรทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
LANGUAGE INSTRUCTION FOR THINKING PROCESS
DEVELOPMENT
การสอนภาษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิด)
INNOVATIONS, MULTIMEDIA AND INFORMATION
TECHNOLOGY FOR LANGUAGE LEARNING AND TEACHING
นวัตกรรม สื่อผสม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสอนภาษา)
YOUNG LANGUAGE LEARNERS
ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก)
LANGUAGE LEARNING THROUGH LITERATURE
การเรียนภาษาจากวรรณกรรม)
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
การเรียนแบบบูรณาการสาระเนื้อหาวิชากับการเรียนภาษา)

1 (1-0-3) CREDIT

1 (0-2-3) CREDIT

3 (3-0-9) CREDITS

3 (3-0-9) CREDITS

3 (3-0-9) CREDITS
2 (2-0-6) CREDITS
2 (2-0-6) CREDITS

3. วิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12
หน่วยกิต ดังนี้
TE 799 THESIS
12 (0-0-36) CREDITS
(TE 799 วิทยานิพนธ์)
4. การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
TE 797 INDEPENDENT STUDY
6 (0-0-18) CREDITS
(TE 797 การค้นคว้าอิสระ)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
ชั้นปีที่
ภาคการศึกษาที่ 1
1 TE 601 TEACHING THE LANGUAGE
SYSTEM
TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
TE 605 LANGUAGE ACQUISITION AND
LEARNING
TE 607 ASSESSMENT AND EVALUATION
รวม
ชั้นปีที่
2 TE 799

ภาคการศึกษาที่ 1
THESIS
รวม

3 (3-0-9)

ภาคการศึกษาที่ 2
TE 702 RESEARCH METHODS

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

TE 704 CURRICULUM DEVELOPMENT

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ELECTIVE COURSES

6 (x-x-x)

3 (3-0-9)
12

รวม

12 (0-0-36) TE 799
12

ภาคการศึกษาที่ 2
THESIS (continuing)
รวม

12
0 (0-0-36)
0

3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระ
ชั้นปีที่
ภาคการศึกษาที่ 1
1 TE 601 TEACHING THE LANGUAGE
SYSTEM
TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
TE 605 LANGUAGE ACQUISITION AND
LEARNING
TE 607 ASSESSMENT AND EVALUATION
รวม
ชั้นปีที่
ภาคการศึกษาที่ 1
2 TE 797 INDEPENDENT STUDY
ELECTIVE COURSES
รวม

3 (3-0-9)

ภาคการศึกษาที่ 2
TE 702 RESEARCH METHODS

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

TE 704 CURRICULUM DEVELOPMENT

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

ELECTIVE COURSES

6 (x-x-x)

3 (3-0-9)
12
6 (0-0-18)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
TE 797 INDEPENDENT STUDY
(continuing)

6 (x-x-x)
12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข)

รวม

12
0 (0-0-18)
0
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1.

2.

3.

ชื่อ – สกุล
นางสาวเพิรล์
วัฒนากูล*

นางสาวสรรพร
ศิริขันธ์*

นางพัชร
บุญธีรารักษ์*

เลขประจาตัว ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน /
ทาง
สาขาวิชา
ที่สาเร็จ
Passport ID
วิชาการ
350990089XXXX อาจารย์ Ph.D. Linguistics

321990030XXXX

356010010XXXX

ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ Ph.D. English as an
International
Language
การสอน
ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ Ed.D. Curriculum and
Instruction:
English as a
Second Language
การสอน
ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ

University of the
Philippines
Quezon City, Philippines
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

วิทยาลัยพายัพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521
2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

มหาวิทยาลัยพายัพ
Northern Illinois
University, USA

2539
2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(เอกสาร ภาคผนวก ค)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม TE 736 Service Learning in TESOL
(การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ)
ฝึกปฏิบัติงานสอนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเป็นเวลา
30 ชั่วโมง ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอน ผู้ฝึกอบรม นักพัฒนาหลักสูตร หรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้แก่
1. ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
2. การวิจัยในชั้นเรียน

2523
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3.
4.
5.
6.
7.

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/สถานประกอบการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบริการของโรงเรียน/สถานประกอบการ
ศึกษาและบริการชุมชน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1. การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติการสอนและ/หรือฝึกประสบการณ์
2. การสังเกตการณ์สอนหรือการปฏิบัติงานแบบเดี่ยวและแบบมีส่วนร่วมและศึกษา
งานจากอาจารย์นิเทศประจาโรงเรียน หรือผู้ทาหน้าที่กากับดูแลจากสถาน
ประกอบการ
3. การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา/สถานประกอบการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรียน/สถานประกอบการ ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
4. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศการศึกษา
อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศประจาโรงเรียน หรือผู้ทาหน้าที่กากับดูแล
ของสถานประกอบการ
5. การสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ มีการสะท้อน
กลับและการประเมินการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและส่วนบุคคล
6. การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์
นิเทศประจาโรงเรียน หรือผู้ทาหน้าที่กากับดูแลของสถานประกอบการ
7. การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ เพื่อสรุปเป็นบทเรียน
สาคัญสาหรับ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
บังเกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่
4.1.3.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
4.1.3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม
สาระ
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4.1.3.3 การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
4.1.3.5 การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การฝึกประสบการณ์การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษระหว่าง
เรียนเป็นเวลา 30 ชั่วโมง
4.2.2 การฝึกประสบการณ์การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษภาค
การศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกประสบการณ์การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ในภาคสนามรวมแล้ว 30 ชั่วโมง การจัดเวลาและตารางสอนขึ้นอยู่กับ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
4.4 การเตรียมการ
อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการ คัดเลือกสถานศึกษาหรือสถานประกอบตาม
กาหนดรูปแบบการฝึกปฏิบัติ ระบบนิเทศ การวิจัย ประเมินติดตามผล
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 วิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 วินิจฉัยและจัดการ ตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ตามค่านิยมอันดีงาม หลัก
วิชาการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2. ความรู้
2.1

เข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน
รายวิชาและหลักสูตร รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิดร่วมสมัยของ
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2.2

การพัฒนาหลักสูตรได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพต่างๆ
วิเคราะห์ปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น รวมทั้งประยุกต์ใช้
ในการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1
3.2
3.3
3.4

แก้ไขปัญหาทางการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้
พูดภาษาอื่นได้ในบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
มีแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
ประเมิน สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
วางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัย และให้ข้อสรุป ตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น หรือขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

แก้ไขปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นที่มีความซับซ้อนหรือ
ความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง
ตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ ในประเด็น
ต่างๆ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นใน
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

5.1.3 ช่วงเวลา
5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
สอบผ่านรายวิชาบังคับทั้งหมดตามหลักสูตร
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวหน้า
สาขาวิชาและคณบดีที่สังกัด
5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้
ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
จานวน 24 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีที่สังกัด

5.1.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเตรี ย มการให้ ค าแนะน า และช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นวิ ช าการแก่
นักศึกษา ดังนี้
5.1.5.1 มีคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาวิทยานิพนธ์
5.1.5.2 ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ แนะน าและช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในการจั ด ท า
วิทยานิพนธ์
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5.1.5.3 จั ดเตรี ย มระบบฐานข้อมูล เพื่อการสื บค้นข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่ อ การ
จัดทาวิทยานิพนธ์
5.1.5.4 จั ด เตรี ย มโปรแกรมส าเร็ จ รูป ทางสถิ ติ เพื่ อ การประมวลผลข้ อ มู ล และ
โปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน
5.1.5.5 จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่ สกอ. รับรอง
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และกลไกสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน ดังนี้
5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ด ท้าย
โดยคณะกรรมการวั ด และประเมิ น ผลวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อย
กว่ า 3 คน ทั้ ง นี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ อ งไม่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การนาเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ของนักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5.1.6.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
5.1.6.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
5.1.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
วิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย
การเคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น
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5.2 การค้นคว้าอิสระ
5.2.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และสามารถประยุกต์ได้
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 วินิจฉัยและจัดการ ตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ตามค่านิยมอันดีงาม หลัก
วิชาการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2. ความรู้
2.1

2.2

เข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน
รายวิชาและหลักสูตร รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิดร่วมสมัยของ
การพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพต่างๆ
วิเคราะห์ปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น รวมทั้งประยุกต์ใช้
ในการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1
3.2
3.3
3.4

แก้ไขปัญหาทางการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้
พูดภาษาอื่นได้ในบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
มีแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
ประเมิน สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
วางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการ
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วิจัย และให้ข้อสรุป ตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น หรือขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

แก้ไขปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นที่มีความซับซ้อนหรือ
ความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง
ตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ ในประเด็น
ต่างๆ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นใน
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

5.2.3 ช่วงเวลา
5.2.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
สอบผ่านรายวิชาบังคับทั้งหมดตามหลักสูตร
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
อื่นๆ (ระบุ)
5.2.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้
ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร จานวน 30 หน่วย
กิต
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
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สอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 70 %
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หัวหน้า
สาขาวิชา และคณบดีที่สังกัด
อื่นๆ (ระบุ)
5.2.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.2.5 การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้คาแนะนา และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา ดังนี้
5.2.5.1 มีคู่มือการจัดทาการค้นคว้าอิสระเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาการค้นคว้า
อิสระ
5.2.5.2 ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการ
สอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระเพื่อแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัด
ทาการค้นคว้าอิสระ
5.2.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
ทาการค้นคว้าอิสระ
5.2.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการประมวลผลข้อมูล และ
โปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน
5.2.5.5 จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัย
5.2.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระ และกลไกสาหรับการทวน
สอบมาตรฐาน ดังนี้
5.2.6.1 นักศึกษาต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวัดและประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ซึง่
ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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5.2.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการนาเสนอการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายของนักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5.2.6.3 การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
5.2.6.4 รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
5.2.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
การค้นคว้าอิสระ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธี
วิจัย การเคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

มีทักษะและความสามารถในการออกแบบ สร้างและ
พัฒนาหลักสูตรหรือเทคนิคการสอน หรือนวัตกรรม
การเรียนการสอน หรือนวัตกรรมสื่อการสอนที่
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

จัดเวทีให้นักศึกษานาเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องและ/หรือให้การสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม/
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและ
นานาชาติในทุก ๆ ปี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1. วินิจฉัยและจัดการ ตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกีย่ วข้องกับการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ตามค่านิยมอันดีงาม
หลักวิชาการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ
1.2. เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการแก้ปัญหาทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่น
ให้เกิดความตระหนักและให้ประพฤติปฏิบัตติ ามหลัก
คุณธรรมในชุมชน สังคม เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไข
ปัญหาทางจรรยาบรรณทีม่ ีอยู่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การสอนแบบต่างๆ เช่น
Problem-basedLearning,
Cooperative learning
Project-based learning
Role play/Simulation
Inquiry method

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานที่มอบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สั งเ กต พฤติ กร ร ม ของ
นักศึกษา
8. การประเมินตามสภาพจริ ง
Authentic assessment)
9. การสะท้อนกลับ
(Reflection)

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมพลังสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การสอนแบบต่างๆ เช่น
Problem-basedLearning,
Cooperative learning
Project-based learning

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานที่มอบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น

2. ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 เข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระ
ของวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่าง
ถ่องแท้ รวมทั้งสามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน
รายวิชาและหลักสูตร รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ตามแนวคิดร่วมสมัยของการพัฒนาหลักสูตรได้
ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรูเ้ พื่อใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพต่างๆ
2.2 วิเคราะห์ปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
ภาษาอื่น รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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2.3 พัฒนาความรู้ใหม่ทางการสอนภาษาอังกฤษและ/
หรือสามารถนาความรู้ใหม่ทไี่ ด้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
2.4 ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ในสภาพแวดล้อม
ของระดับชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการ
สอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 แก้ไขปัญหาทางการจัดการเรียนการสอน การ
1.
เรียนรู้ การสอนภาษาอังกฤษแก่ผพู้ ูดภาษาอื่นได้ใน
2.
บริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
3.
3.2 มีแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะ
4.
ด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อ
5.
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกีย่ วข้องกับการเรียน 6.
การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พดู ภาษาอื่น
7.
3.3 ใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์
ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
3.4 ประเมิน สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
3.5 วางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิค
การวิจัย และให้ข้อสรุป ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น หรือ
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี
อยู่เดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ
4.1 แก้ไขปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
1.
ภาษาอื่นที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากได้ด้วย
2.
ตนเอง
3.
4.2 ตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและ
4.
สามารถประเมินตนเองได้ ในประเด็นต่างๆ
5.
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
6.
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสูงได้
7.

Role play/Simulation
Inquiry method

7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา
8. การประเมินตามสภาพจริง
Authentic assessment)
9. การสะท้อนกลับ
(Reflection)

กลยุทธ์การสอน
การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมพลังสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การสอนแบบต่างๆ เช่น
Problem-basedLearning,
Cooperative learning
Project-based learning
Role play/Simulation
Inquiry method

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานที่มอบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา
8. การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic
assessment)
9. การสะท้อนกลับ
(Reflection)

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและการประเมินผล

การบรรยาย
การอภิปราย
การระดมพลังสมอง
กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การสอนแบบต่างๆ เช่น

1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานทีม่ อบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
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4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
Problem-basedLearning,
ตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อนื่ ในการ
Cooperative learning
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และปัญหาต่าง ๆ ได้
Project-based learning
อย่างเหมาะสม
Role play/Simulation
4.4 ริเริ่มและแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่าง
Inquiry method
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุม่
4.5 สามารถส่งเสริมคุณค่าความเป็นสากล การ
อยู่ร่วมกันโดยยอมรับความแตกต่างของผู้คน
ที่มาจากต่างวัฒนธรรม
4.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เกื้อหนุน
กระแสโลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
กลยุทธ์การสอน
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการเลือก คัดกรองข้อมูลทาง
1. การบรรยาย
คณิตศาสตร์และสถิติด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2. การอภิปราย
ด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
3. การระดมพลังสมอง
เพือ่ นามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยในประเด็นปัญหา
4. กรณีศึกษา
จนสามารถสรุปปัญหา และเสนอแนะ แก้ไขปัญหา
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้านต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
7. การสอนแบบต่างๆ เช่น
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่าง
Problem-basedLearning,
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
Cooperative learning
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอใน
Project-based learning
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ /หรือ
Role play/Simulation
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ รวมทั้ง
Inquiry method
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ

6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สั งเ กต พฤติ กร ร ม ของ
นักศึกษา
8. การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic
assessment)
9. การสะท้อนกลับ
(Reflection)

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. สอบ
2. รายงาน/การนาเสนอ
3. งานทีม่ อบหมาย/
แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสม
งาน/ การเขียนบันทึก
4. โครงการกลุ่ม
5. กิจกรรม
6. อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
7. สั งเ กต พฤติ กร ร ม ของ
นักศึกษา
8. การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic
assessment)
9. การสะท้อนกลับ
(Reflection)
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ตรสู่ร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ไม่เน้น
4.
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

 ความรับผิดชอบรอง
1.
2.
3.
คุณธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
จริยธรรม

รายวิชา

CORE COURSES (หมวดวิชาบังคับ)

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4 5
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ELECTIVE COURSES (หมวดวิชาเลือก)
1
1. TE 724 TEACHING ENGLISH FOR
INTERCULTURAL COMMUNICATION
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง 
วัฒนธรรม
2. TE 725 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3. TE 728 MATERIALS DEVELOPMENT

การพัฒนาสื่อการสอน
4. TE 733 PROFESSIONAL DEVELOPMENT

การพัฒนาวิชาชีพ
5. TE 736 SERVICE LEARNING IN TESOL
การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอน

ภาษาอังกฤษ
6. TE 737 SELECTED TOPICS IN TESOL
หัวข้อคัดสรรทางการสอนภาษาอังกฤษแก่

ผูพ้ ูดภาษาอื่น
7. TE 738 LANGUAGE INSTRUCTION FOR
THINKING PROCESS DEVELOPMENT
การสอนภาษาเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด 

2

1

2







1. TE 601 TEACHING THE LANGUAGE SYSTEM
การสอนระบบภาษา
2. TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
การสอนทักษะทางภาษา
3. TE 605 LANGUAGE ACQUISITION AND
LEARNING
การรับและการเรียนรู้ภาษา
4. TE 607 ASSESSMENT AND EVALUATION
การวัดผลและการประเมินผล
5. TE 702 RESEARCH METHODS
ระเบียบวิธีวิจยั
6. TE 704 CURRICULUM DEVELOPMENT
การพัฒนาหลักสูตร

8. TE 739 INNOVATIONS, MULTIMEDIA, AND
INFORMATION TECHNOLOGY FOR
LANGUAGE LEARNING AND TEACHING
นวัตกรรม สื่อผสม และ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนภาษา



5.
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2

3

4 5

6

1

2
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ไม่เน้น
4.
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

 ความรับผิดชอบรอง
1.
2.
3.
คุณธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
จริยธรรม

รายวิชา
9. TE 740 YOUNG LANGUAGE LEARNERS
ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก
10. TE 741 LANGUAGE LEARNING THROUGH
LITERATURE
การเรียนภาษาจากวรรณกรรม
11. TE 742 CONTENT AND LANGUAGE
INTEGRATED
LEARNING
การเรียนแบบบูรณาการสาระเนื้อหาวิชากับ
การเรียนภาษา

INDEPENDENT STUDY (การค้นคว้าอิสระ)
1. TE 797 การค้นคว้าอิสระ
INDEPENDENT STUDY
THESIS (วิทยานิพนธ์)
1. TE 799 วิทยานิพนธ์
THESIS

5.
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



















  







































 



































 







1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2.
ความรู้

3.
ทักษะทางปัญญา

4.
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6





































5.
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2





1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
ภาษาอื่นเมื่อจบการศึกษาบัณฑิตมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1
1.2

วินิจฉัยและจัดการ ตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ตามค่านิยมอันดีงาม หลักวิชาการและ/หรือ
จริยธรรมวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการแก้ปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้เกิดความตระหนักและ
ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในชุมชน สังคม เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไข
ปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่

2. ความรู้
2.1

2.2
2.3
2.4

เข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
ภาษาอื่นอย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน รายวิชาและ
หลักสูตร รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิดร่วมสมัยของการพัฒนาหลักสูตร
ได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ
วิเคราะห์ปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น รวมทั้งประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ
พัฒนาความรู้ใหม่ทางการสอนภาษาอังกฤษและ/หรือสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
วิจัยมาประยุกต์ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ใน
สภาพแวดล้อมของระดับชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

3. ทักษะทางปัญญา
3.1
3.2

แก้ไขปัญหาทางการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษา
อื่นได้ในบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
มีแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
ภาษาอื่น
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3.3
3.4
3.5

ใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์
ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
ประเมิน สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์
วางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุป ตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น หรือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

แก้ไขปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นที่มีความซับซ้อนหรือ
ความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง
ตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ ในประเด็นต่างๆ
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้ง และปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ริเริ่มและแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
สามารถส่งเสริมคุณค่าความเป็นสากล การอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความแตกต่างของผู้คน
ที่มาจากต่างวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เกื้อหนุน
กระแสโลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

มีทักษะในการเลือก คัดกรองข้อมูลทางสถิติด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยในประเด็นปัญหา
จนสามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะ แก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
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5.2

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และ /หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยกาหนด
ความหมายดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระดับการเรียน
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ไม่ผา่ น

นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้
อักษร
I
W
U
P
NP
IP
EP
CE
CS
CP
CT

ความหมาย
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn)
การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit)
การวัดผลผ่าน (Pass)
การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass)
กาลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress)
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)
การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination)
การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test)
ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Cedits from Portfolio)
ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)

40

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษา
2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล
2.1.3 นักศึกษาแผน ก ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
2.1.4 นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึง
สอบประมวลความรู้ข้อเขียน
2.1.5 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดาเนินการตามระบบและกลไกที่
ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 การทวนสอบภายหลังสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการสารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
2.2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา
2.2.4 นาผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา การสารวจดังกล่าว
ข้างต้น และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ และมีผลการเรียน
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
3.2 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)
3.3 แผน ก วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
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คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
3.4 แผน ข การค้นคว้าอิสระ
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้
รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
3.5 ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
จัดระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่
จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนการวัดและการประเมินผลและการวิจัย
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเผยแพร่ผลงานในเครือข่ายการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
อาจารย์ในสาขาวิชา ตลอดจนการเพิม่ พูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสาขาวิชา/วิทยาลัย/คณะวิชา
จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชา/วิทยาลัย/คณะวิชา
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และมีการนาการเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจานวน 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวและมีวุฒิ
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.3 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7)
และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.4 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้
1.4.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.4.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
1.4.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา
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1.4.4 มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.4.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1.1 สามารถเลือกวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้
จากทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมสมัยได้ สามารถผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ตลอดจนสามารถประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมถึงการ
ประเมินบทเรียน สื่อการสอน และหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ
2.1.2 สามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน รายวิชาและหลักสูตร ตามแนวคิดร่วมสมัย
ของการพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพต่าง ๆ
2.1.3 สามารถนาความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมาพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการความรู้เดิมเข้ากับองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ
ได้อย่างเหมาะสม
2.1.4 สามารถนาความรู้ หลักการ ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การวิจัยมาประยุกต์ในวิชาชีพ และเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2.1.5 สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการทางานเดี่ยวและทางานร่วมกับผู้อื่น
การบริการชุมชน ความเป็นผู้นาในสถานการณ์ที่เหมาะสมและมีการแสวงหาความรู้
และจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งมีความคิดริเริ่มใน
กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
2.1.6 สามารถส่งเสริมคุณค่าความเป็นสากล การอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความแตกต่างของ
ผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้
เกื้อหนุนกระแส โลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21
2.1.7 มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ เป็นผู้นาในการทาให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
จริยธรรมจรรยาบรรณในชุมชนและสังคม และนาสู่การทบทวนแก้ไข
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2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีละหนึ่งครั้ง โดยร่วมกับสานักวิจัย มหาวิทยาลัย
พายัพในการจัดทาแบบสอบถามและรวบรวมผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามสายงาน
2.3 ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่กากับดูแลให้ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3. นักศึกษา
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
นักศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
สาขาวิชามีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ
3.1.1 คุณสมบัติทั่วไป: เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศและเป็นผู้มีความประพฤติดี
3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง :
1) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
1.1 มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอย่างน้อย 1 ปี
1.2 มีประกาศนียบัตร TESOL หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3 สอบผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนหรือเกี่ยวข้องกับการสอนในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
1.4 ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3
ทางสาขาวิชาอาจรับเป็นนักศึกษาทดลองเรียน โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
2) สาหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
2.1 ได้คะแนน TOEFL Internet Based อย่างน้อย 79 หรือคะแนน TOEFL
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Computer Based อย่างน้อย 211 โดยต้องเป็นคะแนนการทดสอบไม่
เกิน 2 ปี ก่อนวันสมัคร
2.2 ได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) อย่างน้อย
6.5 (หรือเทียบเท่า หากใช้ผลการทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ) โดยต้อง
เป็นคะแนนการทดสอบไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสมัคร
2.3 ได้คะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อย
ระดับ C1
คุณสมบัติต่างๆ ที่กาหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จะเอื้ออานวยให้นักศึกษามี
ศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจนสามารถสาเร็จการศึกษาได้สาหรับ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ดาเนินการตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย
พายัพ แต่สาขาวิชาฯ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิ ช าฯ มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านโดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั กสู ตรประชุม วางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการเรียนเพิ่มเติม
ก่ อ นเข้ า มาเรี ย นในหลั ก สู ต ร ในกรณี ที่ ผู้ เ รี ย นจบการศึ ก ษาจากสาขาวิ ช าอื่ น ซึ่ ง ไม่ มี พื้ น
ฐานความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หรือไม่มปี ระสบการณ์ด้านการสอน ทาง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่ น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในโครงการ
Certificate in TESOL เพื่ อ เป็ น การวางพื้ น ฐานความรู้ ท างวิ ช าการและสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
3.3 การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและกลไกการดูแลให้คาปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาโดยมีเกณฑ์พิจารณาคือ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้ า นวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ แรกเข้ า และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ มื่ อ
นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาต้องการ
ทาวิทยานิพนธ์
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การดูแลนักศึกษา
การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาเพื่ อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ด้านวางแผนการเรียนและด้านการเรียน และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้
คาแนะนาและคาปรึกษาอย่างสม่าเสมอในการทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ การทาและเขียน
รายงานวิทยานิ พนธ์ ตลอดจนการสอบและจัด ทารูป เล่ มวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูร ณ์ และ
รายงานความคืบหน้าและ/หรือปัญหาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อหัวหน้า
สาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ
และมหาวิทยาลัย
การนัดพบนักศึกษา
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์และนักศึกษาในความดูแลจะนัด
หมายเพื่อมาพบ เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา
การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล
อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์
กาหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษา
ได้
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา
และหั ว หน้ าสาขาวิช าน าเข้าสู่ การประชุม คณะกรรมการบริห ารประจาหลั กสู ตรและหา
ทางแก้ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหา
วิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา
4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
4.1.1 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จากนั้นจึงสารวจจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากาลังในอนาคต
4.1.2 กรณีที่มีตาแหน่งว่าง หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสม และ
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4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6

มีความจาเป็นต้องรับบุคลากรเพิ่ม ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอเรื่องขอบุคลากรเพิ่ม
ตามขั้นตอนต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
กรณีสาขาวิชาได้รับอนุมัติให้รับบุคลากรเพิ่ม ให้หัวหน้าสาขาวิชาประสานงานกับ
หน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค ร คั ด เลื อ ก
ทดสอบ และ/หรือ สัมภาษณ์ เพื่อหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ส่งบุคลากรใหม่เข้ารับการอบรม และปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์
ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้า ใจถึงบทบาทหน้า ที่ความรับผิ ดชอบ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
สาขาวิ ช าจั ด ระบบพี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ให้ ค าแนะน า และดู แ ลบุ ค ลากรใหม่ ใ นทุ ก มิ ติ ที่
เกี่ยวกับการทางานจนกว่าบุคลากรใหม่จะผ่านช่วงทดลองงาน
จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าชี พ ตลอดจน
จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ นาเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานในเครือข่าย
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอนและมีการนาการเรียนรู้มา
ถ่ายทอดในสาขาวิชา
4.2.3 ประชุมแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ ไ ข
ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
4.2.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตลอดจนจัดให้อาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชา/วิทยาลัย/คณะวิชา
4.2.5 มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ
4.2.6 กาหนดให้อาจารย์ทาแผนพัฒนาตนเองควบคุมและกากับให้ปฏิบัติตามแผน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
ประกอบไปด้วย การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และแนวโน้ มทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่ว มสมัย ส ารวจความคิดเห็ นความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดแรงงาน การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษ ย์
ปัจจุบันต่อหลักสูตร ประเมินผลการดาเนินการตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลั กสูตร ตลอดจนถึงการจัดทารายวิช าให้
ทัน สมัย สอดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น ระดับภูมิภ าคและระดับ
นานาชาติ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี
เพื่อวางแผนกาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ
และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ได้พิจารณาทั้งจากความรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเป็นอันดับ
ต้น ๆ และพิจารณากาหนดตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ในกรณีที่จาเป็นต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจารย์พิเศษต้อง
มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยเลือกสรร ดังนี้
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วิธีการอนุมัติ
1. พิจารณาคุณวุฒิ/ตาแหน่งทาง
วิชาการ ตรงสาขา
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เมื่อผ่านกระบวนการเลือกสรรแล้ว
หัวหน้าสาขาวิชาเสนอการขอจ้าง
อาจารย์พิเศษตามขั้นตอนเสนอขอ
อนุมัติตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

กระบวนการเลือกสรร
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเสนอขอ
พิจารณาอาจารย์ที่ขาดแคลนในรายวิชาที่ต้องเปิดสอนใน
หลักสูตร
2. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเสนอชื่อและ
คุณวุฒิของผู้ที่จะจ้างเป็นอาจารย์พิเศษ อัตราค่าจ้าง และ
สาเหตุที่ต้องจ้างผ่านตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

5.3 การประเมินผู้เรียน
มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรมีหน้าที่กากับดูแลและ
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มี
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน
โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน อย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา
ในส่วนของผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของ
หลักสูตร จะดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาใน
แต่ ล ะรายวิ ช า ตามกลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ า น หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาแล้ ว
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรื อ
มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต ร นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล นักศึกษาแผน ก ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
รวมถึงสอบประมวลความรู้ข้อเขียน มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ดาเนินการตามระบบและกลไกที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด การทวนสอบภายหลังสาเร็จ
การศึกษา มีการสารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตจัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษานาผลที่ได้ทั้งจาก
การทวนสอบขณะนั กศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา และภายหลั งที่ส าเร็จการศึกษา การ
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สารวจดังกล่าวข้างต้น และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกท่าน กาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ
นาเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
รายละเอียด
การดาเนินการ
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาประสานกับสานักทะเบียนฯ
เพื่อวางแผนการจัดหาห้องเรียน มี
ดาเนินการภายใต้การดูแลของสานัก
ทะเบียนฯ และสาขาวิชา โดยมีการใช้
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการร่วมกับ
คณะวิชาอื่น ๆ
2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
สาขาวิชาประสานกับสานักเทคโนโลยี
เรียนการสอน
สารสนเทศและสานักจัดการอาคาร
สถานที่ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนมีการดาเนินการ
ภายใต้การดูแลของสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิชาและสาขาวิชา
โดยมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับคณะวิชาอื่น ๆ
3. ระบบการบริหารจัดการ
ประสานกับสานักทะเบียนฯ เพื่อวาง
ห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ แผนการจัดหาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการดาเนินการภายใต้การ
ดูแลของสานักทะเบียนฯ และ
สาขาวิชา ตามนโยบายการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
4. ผู้รับผิดชอบดูแลการ
สาขาวิชาประสานกับสานักเทคโนโลยี
ให้บริการและบารุงรักษาสื่อ สารสนเทศและสานักจัดการอาคาร
การสอนและวัสดุอุปกรณ์
สถานที่ เพื่อดูแลรักษาและซ่อมบารุง
ดาเนินการภายใต้การดูแลของคณะ
วิชาสาขาวิชา สานักจัดการอาคาร
สถานที่และสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การประเมินผล
ประเมินความพอเพียงและปัญหาการ
ใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ
ปลายภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ
ประเมินความพอเพียงและปัญหาการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนปลายภาคการศึกษาที่ 1
และ 2
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ
ประเมินระบบการบริหารจัดการและ
ปัญหาการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการปลายภาคการศึกษาที่
1 และ 2
ประเมินกระบวนการ ขั้นตอนและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
บารุงรักษาสื่อการสอนและวัสดุ
อุปกรณ์ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สอนที่มีต่อระบบการซ่อมบารุงของ
มหาวิทยาลัยปลายภาคการศึกษาที่
1 และ 2
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
  


ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง   


กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
  


ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
  


ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
  


มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
  


การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ   


สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
  


คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
  


หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
  


การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่


ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
13. นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนา
 


หลักสูตร หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน หรือนวัตกรรม
สื่อการสอนที่สอดคล้องกับทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะนาจาก
อาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
3) ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา และการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
4) การประเมินตนเอง สาขาวิชาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาการประเมินกลยุทธ์การ
สอนของตนเอง สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมพิจารณาข้อสอบและผลสอบตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1)
การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2)
การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา
อื่นๆ (โปรด ระบุ)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในภาคปลายก่อน
จบการศึกษาในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต
ใหม่
2.3 ประเมินรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมิน
2.4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7
ตามรายละเอียดหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนทารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4.2 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี จัดทาร่าง
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา
4.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบ
ปีการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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รายการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง)
1. สาระสาคัญ
1.1วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตร พ.ศ. 2555
_____
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
สนับสนุนให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
จริยธรรมในสังคม
2. สามารถเลือกวิธีและเทคนิคที่
เหมาะสมไปใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ
ประเมินผลหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้จากทฤษฎี
การเรียนการสอนภาษาร่วมสมัยได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ดังนี้
____________
1. be able to select appropriate
methods and techniques for
English language teaching based
on contemporary theories of
language teaching and learning,
to construct teaching and
learning media, and to
evaluate English proficiency,
English lessons, teaching and
learning media, and English
curriculums.
1. สามารถเลือกวิธีและเทคนิคที่
เหมาะสมไปใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้จากทฤษฎี
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วม
สมัยได้ สามารถผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ตลอดจนสามารถประเมินผล
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รวมถึงการประเมินบทเรียน สื่อการ

เหตุผลประกอบ
เพิ่มข้อความให้ชัดเจน
Change the order and
move to be the item
number 7
เปลี่ยนลาดับย้ายไปข้อ 7
1. Change the order
2. Add English
translation
2. Add some contents
to cover the teaching
and learning process
1. เปลี่ยนลาดับข้อ
2. เพิ่มคาแปลภาษาอังกฤษ
3. ปรับสาระให้ครอบคลุม
กระบวนการเรียนการสอน
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3. สามารถออกแบบและวางแผน
บทเรียน รายวิชาและหลักสูตร
รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตามแนวคิดร่วมสมัยของการพัฒนา
หลักสูตรได้

4. สามารถนาความรู้ทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมาพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้เดิม
เข้ากับองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ
มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สอน และหลักสูตรรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. be able to design and plan
lessons, courses, and programs,
grounded in contemporary
thinking on curriculum
development that can be
applied to professional
development of different
careers.

เหตุผลประกอบ

1. Change the order
2. Add English
translation
3. Adjust objective in
order to correspond to
philosophy and the
current development
trend in TESOL.
1. เปลี่ยนลาดับข้อ
2. สามารถออกแบบและวางแผน
2. เพิ่มคาแปลภาษาอังกฤษ
บทเรียน รายวิชาและหลักสูตร ตาม 3. ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์
แนวคิดร่วมสมัยของการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรได้ ตลอดจนสามารถ
หลักสูตรและกระแสการ
ประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนา พัฒนาสอนภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพต่าง ๆ
ปัจจุบัน
3. be able to apply theoretical 1. Change the order
and practical knowledge in
2. Add English
teaching and learning English to translation
developing their initiative and 3. Adjust the wording to
creative thinking; be able to
make the objective
analyze, synthesize, solve
clear.
problems, systematically and
1. เปลี่ยนลาดับข้อ
appropriately integrate
2. เพิ่มคาแปลภาษาอังกฤษ
background knowledge with the 3. ปรับคาให้กระชับ
new ideas.
3. สามารถนาความรู้ทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษมาพัฒนาแนวคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และ
บูรณาการความรู้เดิมเข้ากับองค์ความรู้
ใหม่อย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม
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5. สามารถนาความรู้ หลักการ
ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและนาองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ในวิชาชีพ และเผยแพร่ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. be able to apply knowledge,
theories, and principles to
conducting research, apply
research results to their
professions, and disseminate
these results in the local,
national and international level.

4. สามารถนาความรู้ หลักการ ทฤษฎี
มาใช้ในการวิจัยและนาองค์ความรู้
ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใน
วิชาชีพ และเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
6. สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. work effectively on their own
ทั้งในการทางานเดี่ยวและทางาน
and cooperatively in groups to
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อบริการชุมชน แสดง serve the community, exercise
ความเป็นผู้นาในสถานการณ์ที่
leadership when appropriate,
เหมาะสม และมีการแสวงหาความรู้ and act consistently with a high
และจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง level of autonomy and initiative
สม่าเสมอ พร้อมทั้งมีความคิดริเริ่มใน in professional or scholarly
กิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพ
activities.

___________

5. สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการทางานเดี่ยวและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การบริการชุมชน ความ
เป็นผู้นาในสถานการณ์ที่เหมาะสมและ
มีการแสวงหาความรู้และจัดการการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ พร้อม
ทั้งมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมวิชาการ
และวิชาชีพ
6. be able to promote universal
values, intercultural harmony,
and sustainable approaches
that support the globalized 21st
Century.

เหตุผลประกอบ
1. Change the order
2. Add English
translation
1. เปลี่ยนลาดับข้อ
2. เพิ่มคาแปลภาษาอังกฤษ

1. Change the order
2. Add English
translation
1. เปลี่ยนลาดับข้อ
2. เพิ่มคาแปลภาษาอังกฤษ
3. ปรับคาให้กระชับ

1. Add a new objective
in order to correspond
to philosophy and the
current development
trend in TESOL.
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___________

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6. สามารถส่งเสริมคุณค่าความเป็น
สากล การอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความ
แตกต่างของผู้คนที่มาจากต่าง
วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เกื้อหนุน
กระแสโลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21

เหตุผลประกอบ
2. Add English
translation
1. เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ให้
สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตรและกระแสการ
พัฒนาสอนภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบัน
2. เพิ่มคาแปลภาษาอังกฤษ
7. possess moral and ethical
1. Change the order and
values, and professional
move from number 1 to
teaching codes of conduct, be be the item number 7
a leader in supporting people 2. Add English
to be aware of ethical and
translation
moral problems in the
3. Add some contents
community and society leading to cover “leading to
to revising and correcting.
revising and correcting”.
7. มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ
1. เปลี่ยนลาดับข้อจากเดิม
เป็นผู้นาในการทาให้ชุมชนตระหนัก ข้อ1 ไปเป็นข้อ7
ถึงปัญหาจริยธรรมจรรยาบรรณใน
2. เพิ่มคาแปลภาษาอังกฤษ
ชุมชนและสังคม และนาสู่การทบทวน 3. ปรับสาระให้มีการนาผล
แก้ไข
ไปใช้
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1. Core Courses
(หมวดวิชาบังคับ)
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาบังคับ จานวน 21 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้

เหตุผลประกอบ
Decrease the core
course credits and add
more credits to elective
courses so that
students have more
chances to select more
elective courses
according to their
interest
TE 601 TEACHING THE
TE 601 TEACHING THE
Adjust and improve the
LANGUAGE SYSTEM
LANGUAGE SYSTEM
course description to
(3-0-9) CREDITS
3 (3-0-9) CREDITS make it clearer and
The introductory study of
The introduction, analysis,
cover current situations
language analysis and the
examination and teaching of
and global trends.
teaching of the language
language system; exploration of Emphasize pedagogical
system; exploration of key
key aspects of English with
implication to TESOL.
aspects of English, features of emphasis on features of
phonology, lexis, grammar
phonology, lexis, grammar and
and discourse that are of
discourse that are of particular
particular relevance to the
relevance to the language
language teacher;
teacher; exploration and
contemporary approaches to application of appropriate
teaching pronunciation,
methodologies and approaches
vocabulary, sentence
to teaching pronunciation,
grammar and discourse.
vocabulary, sentence grammar
and discourse accordingly to
specific teaching context and
current development in English
language use in 21st Century.
TE 601การสอนระบบภาษา
TE 601การสอนระบบภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
วิเคราะห์ภาษา และการสอนระบบ ภาษา และการสอนระบบภาษา สารวจ
ภาษา สารวจประเด็นหลักของ
ประเด็นหลักของภาษาอังกฤษที่
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ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับระบบเสียง
คา ไวยากรณ์และปริจเฉทที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอนภาษา แนวคิด
แนวการสอนร่วมสมัยในการสอน
ออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ระดับ
ประโยค และปริจเฉท

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เกี่ยวกับระบบเสียง คา ไวยากรณ์และ
ปริจเฉทที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนภาษา
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการสอน
กระบวนการสอนที่เหมาะสมในการสอน
ออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ระดับ
ประโยคและปริจเฉทตามปริบทการสอน
เฉพาะ รวมถึงการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
TE 603 TEACHING
TE 603 TEACHING LANGUAGE
LANGUAGE SKILLS
SKILLS
3 (3-0-9) CREDITS
3 (3-0-9) CREDITS
The theoretical background
The theoretical background to,
to, and practical
practical implementation of, and
implementation of, current
current approaches, innovations,
approaches to the teaching of and information technology to
the receptive skills, and the
the teaching of the receptive
productive skills, the design of skills and the productive skills,
instructional units that allow 21st century skills; the design of
for an integrated
instructional units that allow for
development of skills.
an integrated development of
skills; investigation into aspect of
classroom practice conducted;
an exploration of the nature of
the teaching and learning
processes, classroom
management and learnercentredness, learning styles and
strategies, learner motivation
and attitudes; application of
knowledge for community
service and awareness of
lifelong learning.

เหตุผลประกอบ

The course description
of TE 706 Classroom
Inquiry is integrated into
TE 603 Teaching
Language Skills in order
to cover all aspects of
teaching language skills.
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TE 603 การสอนทักษะทางภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎีและการ
นาไปปฏิบัติ แนวทางการสอนที่
ทันสมัยในการสอนทักษะการฟัง
พูด อ่าน เขียน การออกแบบหน่วย
การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะอย่างบูรณาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
TE 603 การสอนทักษะทางภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎีและการนาไป
ปฏิบัติ แนวทางการสอนที่ทันสมัยและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอนทักษะการฟัง
พูด อ่าน เขียน และทักษะในศตวรรษที่
21 การออกแบบหน่วยการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอย่าง
บูรณาการ รวมถึงการสารวจการ
ปฏิบัติการในชั้นเรียนในแง่มุมต่าง ๆ
การสารวจธรรมชาติของกระบวน
การเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน
และการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง กลยุทธ์และรูปแบบ
การเรียนรู้ แรงจูงใจและทัศนคติของ
ผู้เรียนตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
บริการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เหตุผลประกอบ

TE 605 LANGUAGE ACQUISITION
TE 605 LANGUAGE ACQUISITION Adjust the course
AND LEARNING
AND LEARNING
description to include
3 (3-0-9) CREDITS
3 (3-0-9) CREDITS various factors in SLA
The investigation of how a
The introduction of how
corresponding to the
language is acquired and
additional languages are
adoption of current
learned; exploration of
acquired and learned;
trends in English
psychological, social and
exploration of factors
language learning.
linguistic aspects of naturalistic contributing to variability
language development and
observed in rates and outcomes
instructed language study
of second language learning,
through a range of practical
together with the implications
investigations, together with for language teaching practice
the implications for language and research with the current
teaching and the management trends in English language
of language learning.
learning.
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TE 605 การรับรู้และการเรียนรู้
ภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การสารวจวิธีการที่มนุษย์รับรู้และ
เรียนรู้ภาษา ศึกษาในแง่มุมทาง
จิตวิทยา สังคม และภาษาศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอย่างเป็น
ธรรมชาติและการเรียนภาษาจากการ
สอน ผ่านการสารวจที่ใช้ได้จริง การ
นาไปใช้ในการสอนภาษาและการ
จัดการการเรียนรู้ภาษา
TE 607 ASSESSMENT
PROCESS AND EVALUATION
IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING
3 (3-0-9) CREDITS
The evaluation of learning
and teaching English language,
and the assessment of
learners’ achievement and
proficiency; examination of
goals, methods, techniques
and tools for evaluation, and
criteria, norms and objectives
in assessment; exploration of
the roles of description and
measurement in qualitative
and quantitative assessment,
and rationale for selecting
methods of testing and
evaluation; the design of
evaluations and the
construction of a range of
assessment instruments in
practical assignments.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
TE 605 การรับและการเรียนรู้ภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต

เหตุผลประกอบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับและ
เรียนรู้ภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม สารวจ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้การเรียนรู้ภาษาที่
สองแตกต่างกันทั้งทางด้านอัตราการ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ รวมถึงการนา
ความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนและ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
เรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
TE 607 ASSESSMENT AND
1. The title is shortened
EVALUATION
to make it more precise.
3 (3-0-9) CREDITS 2. The course
description also shows
The evaluation of learning and that the assessment
teaching English language, and and evaluation deal
the assessment of learners’
with English language
achievement, proficiency, and
teaching and learning.
21st century silks; examination of 3. Adjust the course
goals, methods, techniques and description to serve the
tools for evaluation, and criteria, current trends of
norms and objectives in
education in 21st
assessment; exploration of the century.
roles of description and
measurement in qualitative and
quantitative assessment, and
rationale for selecting methods
of testing and evaluation; the
design of evaluations and the
construction of a range of
assessment instruments in
practical assignments.
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TE 607 กระบวนการประเมินและ
การประเมินผลในการสอน
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การประเมินการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การวัดผลสัมฤทธิ์
และสมิทธิภาพของผู้เรียน การ
สารวจเป้าประสงค์ วิธีการ เทคนิค
และเครื่องมือในการประเมินผล
เกณฑ์ บรรทัดฐานและวัตถุประสงค์
ในการวัดผล บทบาทของการวัดผล
บรรยาย และอธิบายผลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เหตุผลและ
หลักการในการเลือกวิธีการทดสอบ
และการประเมินผล การออกแบบ
การประเมินผล และสร้างเครื่องมือ
ในการวัดผลที่หลากหลายและใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ
TE 702 RESEARCH METHODS
3 (3-0-9) CREDITS
The training in the effective
use of published research,
and in the design and
implementation of original
quantitative and qualitative
investigations into language
learning and teaching; the use
of documentary resources in
the scientific and professional
domains; the formulation
research questions; language
elicitation; data collection and
analysis including basic
statistics for educational
research, and interpretation.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
TE 607 การวัดผลและการ
ประเมินผล
3 (3-0-9) หน่วยกิต

เหตุผลประกอบ

การประเมินการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การวัดผลสัมฤทธิ์ สมิทธิ
ภาพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียน การสารวจเป้าประสงค์ วิธีการ
เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผล
เกณฑ์ บรรทัดฐานและวัตถุประสงค์ใน
การวัดผล บทบาทของการวัดผล
บรรยาย และอธิบายผลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ เหตุผลและหลักการในการ
เลือกวิธีการทดสอบและการประเมินผล
การออกแบบการประเมินผล และสร้าง
เครื่องมือในการวัดผลที่หลากหลายและ
ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
TE 702 RESEARCH METHODS
3 (3-0-9) CREDITS
The training in the effective use
of published research, and in
the design and implementation
of original quantitative and
qualitative investigations into
language learning and teaching
in relation to 21st century skills;
the use of documentary
resources in the scientific and
professional domains; the
formulation of research
questions; language elicitation;
data collection and analysis
including basic statistics for
educational research and
interpretation.

Adjust the course
description to keep up
with the current trends
of education in the 21st
Century.
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TE 702 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การฝึกการนางานวิจัยที่มีการตีพิมพ์
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
ออกแบบและนาผลการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไปใช้ในการ
เรียนการสอนภาษา การใช้
แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารใน
งานวิจัยที่เป็นทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาชีพ การตั้งปัญหาการวิจัย การ
เก็บข้อมูลภาษา การเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เบื้องต้นสาหรับการวิจัยทาง
การศึกษาและการตีความ
TE 704 CURRICULUM
DEVELOPMENT
3 (3-0-9) CREDITS
The role of the teacher in
curriculum planning and
development, the process of
researching and designing a
unit of learning; the
construction of a needs
analysis, creation of effective
learning objectives and
assessment strategies as well
as a series of related lesson
plans that constitute a
teaching unit.
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TE 702 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การฝึกการนางานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกออกแบบ
และนาผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพไปใช้ในการเรียนการสอนภาษา
ที่สัมพันธ์กับทักษะในศตวรรษที่ 21
การใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารใน
งานวิจัยที่เป็นทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาชีพ การตั้งปัญหาการวิจัย การเก็บ
ข้อมูลภาษา การเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นสาหรับการ
วิจัยทางการศึกษาและการตีความ
TE 704 CURRICULUM
DEVELOPMENT
3 (3-0-9) CREDITS
The role of the teacher in
curriculum planning and
development with the adoption
to the current trends of English
language teaching, the process
of researching and designing a
unit of learning; the
construction of a needs analysis,
creation of effective learning
objectives and assessment
strategies as well as a series of
related lesson plans that
constitute a teaching unit;
application of knowledge for
community service.

เหตุผลประกอบ

Adjust the course
description to
correspond to the
adoption of current
trends in English
language teaching and
learning.
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TE 704 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
บทบาทของผู้สอนในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
ค้นคว้าและออกแบบหน่วยการ
เรียน การวิเคราะห์ความต้องการ
การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
กลวิธีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ
และชุดของแผนการเรียนสาหรับ
หน่วยการเรียน

TE 706 CLASSROOM
INQUIRY
(3-0-9) CREDITS
The teacher becoming
researcher of their own
classroom; investigation into
aspect of classroom practice
conducted, underpinned by
the skills of awareness, selfobservation, and reflection;
an exploration of the nature
of the teaching and learning
processes through analyzing
classroom management and
learner-centredness, learning
styles and strategies, learner
motivation and attitudes.
TE 706 การสารวจชั้นเรียน
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การสารวจการเรียนการสอนโดยครู
เป็นผู้วิจัยในชั้นเรียนของตนเอง
การปฏิบัติการในชั้นเรียน ในแง่มุม
ต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการรับรู้ การ
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TE 704 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
บทบาทของผู้สอนในการวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน กระบวนการ
ค้นคว้าและการออกแบบหน่วยการ
เรียน การสร้างและการวิเคราะห์ความ
ต้องการ การกาหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ กลวิธีการวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพและชุดของแผนการเรียน
สาหรับหน่วยการเรียนตลอดจน
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริการชุมชน

--------

เหตุผลประกอบ

This course is deleted.
The course description
is integrated into TE 603
Teaching Language
Skills.
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เฝ้าสังเกตด้วยตนเองและการ
สะท้อนประสบการณ์ การสารวจ
ธรรมชาติของกระบวนการเรียนการ
สอนโดยวิเคราะห์ การจัดการชั้น
เรียนและการเรียนการสอนแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์และ
รูปแบบการเรียนรู้ แรงจูงใจและ
ทัศนคติของผู้เรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลประกอบ
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1.3 หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
หลักสูตร พ.ศ. 2555
2. ELECTIVE COURSES
(หมวดวิชาเลือก)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ
ก 2 ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
เลือก จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กิต นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ข
ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชา
เลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้

______________

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลประกอบ

2. หมวดวิชาเลือก
Change wording to
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก correspond to a new
2 ต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าในหมวดวิ ช า curriculum structure.
เลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กเรี ย นแผน ข ต้ อ ง
ศึ ก ษารายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ ก
จ านว นไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้

TE 724 TEACHING ENGLISH
FOR INTERCULTURAL
COMMUNICATION
2 (2-0-6) CREDITS
The exploration and evaluation
of changing statuses (ELF, EIL),
role and use of English
throughout the world; its
importance and implication on
using English for promotion
intercultural communication;
examination of pedagogical
issues and considerations on
designing English class or course
for intercultural communication
purposes, developing teaching
materials, and selecting
appropriate teaching
approaches for developing

1. Add a new course to
serve a new trend of
TESOL and 21st century
skills’ development.
2. Integrate ideas and
concepts of TE 726 into
this course.
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intercultural communicative
competence in today’s
globalization era.

TE 724 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การสารวจและการประเมินสถานะที่
เปลี่ยนแปลง (ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษากลาง และภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษานานาชาติ) บทบาท และการใช้
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน เพื่อ
ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ศึกษาประเด็นด้านการเรียนการสอน
การออกแบบวิชาและชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม การพัฒนาอุปกรณ์สื่อการ
สอน การเลือกสรรวิธีสอนที่เหมาะสม
สาหรับพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในยุคโลกาภิ
วัตน์

เหตุผลประกอบ
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TE 725 ENGLISH FOR
SPECIFIC PURPOSES
2 (2-0-6) CREDITS
The development and
application of an ESP
approach utilizing needs and
situational analyses to
designing, delivering, and
evaluating courses of English
for specific academic and
occupational purposes.

TE 725 ENGLISH FOR SPECIFIC No change
PURPOSES
2 (2-0-6) CREDITS
The development and
application of an ESP approach
utilizing needs and situational
analyses to designing,
delivering, and evaluating
courses of English for specific
academic and occupational
purposes.

TE 725 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การพัฒนาและการประยุกต์
กระบวนวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความต้องการและ
สถานการณ์ในการออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการและด้านอาชีพ
TE 726 ENGLISH AS A
GLOBAL LANGUAGE
2 (2-0-6) CREDITS
An examination of the
changing status and role of
English throughout the world,
addressing the possibility of a
‘World English’ and
distinguishing various
‘Englishes’ that continue to be

TE 725 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การพัฒนาและการประยุกต์กระบวน
วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
โดยใช้การวิเคราะห์ความต้องการและ
สถานการณ์ในการออกแบบหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและด้าน
อาชีพ
Delete this course
because content can be
integrated in course TE
724 (Teaching English
for Intercultural
Communication)
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regionally and socially distinct;
the norm that can be taken to
define ‘appropriate’ English in
a particular educational
context; and the question of
whether the spread of English
as a second, auxiliary or
additional language threatens
ethnolinguistic identities, local
cultures and educational
traditions.
TE 726 ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาของโลก
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การสารวจสถานะและบทบาทที่
กาลังเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ
ทั่วโลก ศึกษาความเป็นไปได้ของ
‘ภาษาอังกฤษโลก’ และจาแนก
‘ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย’ ออก
จากกัน ตามความแตกต่างของถิ่นที่
อยู่และสังคม บรรทัดฐานในการ
นิยามภาษาอังกฤษที่ ‘เหมาะสม’ ใน
สถานการณ์ทางด้านการศึกษาการ
แพร่กระจาย การใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาที่สองหรือภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การคุกคามของภาษาอังกฤษ
ที่มีต่อภาษาท้องถิ่นและอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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__________________

เหตุผลประกอบ
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TE 727 YOUNG LANGUAGE
LEARNERS
2 (2-0-6) CREDITS
The investigation of the
characteristic features and
affective needs of young
language learners and the
implications of these for
language teaching; the
examination of priorities in
teaching young learners,
issues in using and
supplementing course books,
and integration of language
teaching with teaching of
other subjects and
appropriate assessment.
TE 727 ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การสารวจลักษณะของผู้เรียนภาษา
วัยเด็กและการนาความรู้นี้ไปใช้ใน
การสอนภาษา ศึกษาสารวจลาดับ
ขั้นตอนที่สาคัญในการสอนผู้เรียน
วัยเด็ก ประเด็นต่าง ๆ ในการใช้
หนังสือเรียนและการเสริมความรู้
ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม การบูรณา
การวิธีการสอนภาษาเข้ากับการ
สอนวิชาอื่นและการวัดผลที่
เหมาะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

________________

เหตุผลประกอบ
1. Delete this course
and change the code
number to be TE 740
because this two-credit
course is changed to be
a three-credit course.
2. The credits are
changed in order to
cover all contents and
practice.
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TE 728 MATERIALS
DEVELOPMENT
2 (2-0-6) CREDITS
Analysing, adapting, and
designing text-based and taskbased language learning
materials; learning principles
and teaching objectives
explored in relation to guiding
the selection and production
of relevant and interesting
learning materials for the
learner-centred classroom.
TE 728 การพัฒนาสื่อการสอน
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การวิเคราะห์ การปรับใช้ และการ
ออกแบบสื่อการสอนภาษาที่เน้น
เนื้อหาเป็นฐานและที่เน้นภารกิจเป็น
ฐาน หลักการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ใน
การสอนกับแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือกและการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนสาหรับชั้นเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
TE 731 SELECTED TOPICS IN
TESOL
2 (2-0-6) CREDITS
The exploration of topics or
specialized issues from both
theoretical and practical
perspectives in accordance
with trends in the TESOL field
depending on the interest
and needs of the students.

TE 728 MATERIALS
DEVELOPMENT
2 (2-0-6) CREDITS
Analysing, adapting, and
designing language learning
materials; learning principles and
teaching objectives explored in
relation to guiding the selection
and production of relevant and
interesting learning materials for
the English classroom.

Adjust the course
description to widen
the approaches in
designing materials and
perspectives in teaching
approaches.

TE 728 การพัฒนาสื่อการสอน
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การวิเคราะห์ การปรับใช้ และการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ในการสอนกับแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการผลิต
สื่อการเรียนการสอนสาหรับชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ

___________________

Delete the course and
change the code
number to be TE 737
because it is changed to
be a one-credit course.
The two-credit course is
changed to be a onecredit course because
15 hours for this class is
sufficient to cover the
contents.
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TE 731 หัวข้อคัดสรรทางการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษา
อื่น
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การสารวจหัวข้อและประเด็นพิเศษ
ในมุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
ในทิศทาง แนวโน้มของการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ตาม
ความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน
TE 732 LANGUAGE
LEARNING THROUGH
LITERATURE
1 (1-0-3) CREDIT
The exploration of how
literature can be used as
material in TESOL classroom;
with a focus on English
language novels, plays,
poems, and non-fiction; and
with attention to critical
analysis and creative
expression of meaning in
reading.
TE 732 การเรียนภาษาจาก
วรรณกรรม
1 (1-0-3) หน่วยกิต
การสารวจวิธีการใช้วรรณกรรมเป็น
สื่อในการสอนภาษาในชั้นเรียน การ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
โดยเน้นนวนิยาย บทละคร ร้อย
กรองและสารคดีภาษาอังกฤษ เน้น
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์อย่างมี

_________________

1. Delete the course
and change the code
number to TE 741
because the one –credit
course is changed to be
a two-credit course.
More credits are given
because 15 hours are
not sufficient to cover
the contents and
practice.
2. The course
description is adjusted
and improved to
provide clear concepts
and clear details
according the new
trends of TESOL.
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วิจารณญานและการให้ความหมาย
อย่างสร้างสรรค์ในการอ่าน
TE 733 TEACHING
PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
1 (1-0-3) CREDIT
Framework for further
development of teachers’
skills, knowledge, and ethics
leading towards the goal of
teacher autonomy; planning,
management, and reflection as
being the means to achieving
continuous improvement in
one’s teaching career.

TE 733 PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

1. Change the tittle
2. Adjust the course
description to provide
1 (1-0-3) CREDIT clear concepts
Framework for further
according the new
development of teachers’ skills, trends of TESOL and
knowledge, and ethics leading sustainability.
towards the goal of becoming
reflective, resourceful,
responsive and self-directed
English teachers; exploring
various ways of learning
(planning, management, and
reflection) to achieve continuous
growth and development in
one’s teaching career.
TE 733 การพัฒนาวิชาชีพ
TE 733 การพัฒนาวิชาชีพ
1 (1-0-3) หน่วยกิต
1 (1-0-3) หน่วยกิต
แนวคิดทฤษฎีสาหรับการพัฒนา
แนวคิดทฤษฎีสาหรับการพัฒนา
ทักษะความเป็นครู ความรู้
ทักษะความเป็นครู ความรู้
ความสามารถของครู จรรยาบรรณ ความสามารถของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ซึ่งนาไปสู่การเป็นครูที่ วิชาชีพครู ซึ่งนาไปสู่การเป็นครูสอน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การ ภาษาอังกฤษที่มีความสามารถคิด
วางแผน การจัดการและการ
ไตร่ตรอง คิดริเริ่มและจัดการ
สะท้อนประสบการณ์ ซึ่งนาไปสู่การ แก้ปัญหาได้ เป็นแหล่งความรู้
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหา
ของตนเอง
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการ
วางแผน การจัดการและการสะท้อน
ประสบการณ์ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ
ของตนเอง
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TE 734 MULTIMEDIA IN
LANGUAGE EDUCATION
1 (1-0-3) CREDIT
The investigation of the
rapidly changing field of
advanced technology and
innovations in language
teaching tools with a focus on
the development of skills in
using multimedia in the
classroom.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลประกอบ

___________________

Delete the course and
change the code
number to be TE 739
because it is changed
to be a three- credit
course. More credits are
given because 15 hours
are not sufficient to
cover the contents and
practice.

__________________

Delete the course and
change the code
number to be TE 742
because the course is
changed to a two-credit
course. 15 hours of
class are not enough to
cover the contents and
practice.

TE 734 สื่อผสมในการศึกษาภาษา
1 (1-0-3) หน่วยกิต
การสารวจการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีชั้นสูงและ
นวัตกรรม เครื่องมือในการสอน
ภาษา การพัฒนาทักษะในการใช้
สื่อผสมในชั้นเรียน
TE 735 CONTENT AND
LANGUAGE INTEGRATED
LEARNING
1 (1-0-3) CREDIT
The introduction to the use
of English to teach content
subjects to speakers of other
languages, the educational
and pedagogical rationale of
‘Content and Language
Integrated Learning’ (‘CLIL’),
frameworks for implementing
CLIL programs.
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TE 736 SERVICE LEARNING IN
TESOL
1(0-2-3) CREDIT
The application of knowledge
and skills in teaching English to
speakers of other languages in
serving the community;
reflection and evaluation of
academic, cultural, and
personal learning from
exposure to a diversity of
people in community
engagement.

Add a new course to
serve a new trend of
TESOL and 21st century
skills’ development.

TE 735 การเรียนแบบบูรณาการ
สาระเนื้อหาวิชากับการเรียนภาษา
1 (1-0-3) หน่วยกิต
การนาเสนอวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสอนเนื้อหาสาระของวิชาอื่น
แก่ผู้เรียนที่พูดภาษาอื่น โดยการบูร
ณาการการสอนเนื้อหาสาระกับการ
เรียนภาษา หลักการและเหตุผล
ทางการศึกษาและการเรียนการสอน
กรอบ แนวการปฏิบัติสาหรับการนา
ภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาสาระ
ของวิชาอื่นแก่ผู้เรียนที่พูดภาษาอื่น
ไปใช้
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TE 736 การบริการเพื่อการเรียนรู้
ในการสอนภาษาอังกฤษ
1 (0-2-3) หน่วยกิต
การประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ใน
การสอนภาษาเพื่อบริการสังคมชุมชน
มีการสะท้อนกลับและการประเมิน
การเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่
ได้จากการสัมผัสกับความหลากหลาย
ของคนในชุมชน
TE 737 SELECTED TOPICS IN
TESOL
1 (1-0-3) CREDIT
The exploration of topics or
specialized issues from both
theoretical and practical
perspectives in accordance with
current trends in the TESOL
field depending on the interest
and needs of the students.
TE 737 หัวข้อคัดสรรทางการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
1 (1-0-3) หน่วยกิต
การสารวจหัวข้อและประเด็นพิเศษใน
มุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ใน
ทิศทาง แนวโน้มของการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ตาม
ความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน

เหตุผลประกอบ

Add new course
because of the credit
change.
The two-credit course is
changed to a one-credit
course because 15
hours for this class is
sufficient to cover the
contents.
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TE 738 LANGUAGE
INSTRUCTION FOR THINKING
PROCESS
3 (3-0-9) CREDITS
Theories in relation to thinking
process focusing on thinking
skills, especially higher order
thinking process; models or
techniques of language
teaching and learning that
enhance thinking development
as well as the practice.
TE 738 การสอนภาษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบ
ต่างๆ การส่งเสริมทักษะกระบวนการ
คิดในระดับสูง รูปแบบเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนทางภาษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทาง
ภาษาที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
TE 739 INNOVATIONS,
MULTIMEDIA AND
INFORMATION TECHNOLOGY
FOR LANGUAGE TEACHING
3 (3-0-9) CREDITS
The investigation of the rapidly
changing field of innovations,
advanced technology and
multimedia including
information technology
emphasizing their roles and
application in developing
language teaching and learning.

Add a new course to
serve a new trend of
TESOL and 21st century
skills’ development.

1. Change from TE734
to be TE 739.
2. Change from 1 credit
to be three credits.
More credits are given
because 15 hours are
not sufficient to cover
the contents and
practice.
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TE 739 นวัตกรรม สื่อผสม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียน
การสอนภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การสารวจการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของนวัตกรรมร่วมสมัย
เทคโนโลยีชั้นสูงและสื่อผสม รวมถึง
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น
บทบาทการประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
TE 740 YOUNG LANGUAGE
LEARNERS
3 (3-0-9) CREDITS
The investigation of the
characteristic features and
affective needs of young
language learners and the
implications of these for
language teaching; the
examination of priorities in
teaching young learners, issues
in using and supplementing
course books, and integration
of language teaching with
teaching of other subjects and
appropriate assessment.
TE 740 ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การสารวจลักษณะของผู้เรียนภาษาวัย
เด็กและการนาความรู้นี้ไปใช้ในการ
สอนภาษา ศึกษาสารวจลาดับขั้นตอน
ที่สาคัญในการสอนผู้เรียนวัยเด็ก
ประเด็นต่าง ๆ ในการใช้หนังสือเรียน
และการเสริมความรู้ด้วยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม การบูรณาการวิธีการสอน

เหตุผลประกอบ

1. Change from TE 727
to be TE 740.
2. Change from 2 credits
to be three credits.
More credits are given
because 30 hours are
not sufficient to cover
the contents and
practice.
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ภาษาเข้ากับการสอนวิชาอื่นและการ
วัดผลที่เหมาะสม
TE 741 LANGUAGE LEARNING
THROUGH LITERATURE
2 (2-0-6) CREDIT
The exploration of how
literature can be used as
material in TESOL classroom;
with a focus on the use of
creative texts or resources that
stimulates learners’ mind,
emotion and imagination to
engage learners in discussing
meaning; exploration of
different types of texts and
ways of exploiting the text in
promoting creative thinking and
modes of expressing meaning.
TE 741 การเรียนภาษาจาก
วรรณกรรม
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การสารวจวิธีการใช้วรรณกรรมเป็น
สื่อในการสอนภาษาในชั้นเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
โดยใช้บทเรียน เนื้อหา หรือใช้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อ
กระตุ้นจิตใจ อารมณ์ จินตนาการ
ของผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายเรื่องการให้
ความหมาย สารวจบทความ เนื้อหา
ชนิดต่างๆ เพื่อนามาใช้ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ตลอดจนการให้ความหมาย

เหตุผลประกอบ

1. Change from TE732
to be TE 741.
2. Change from 1 credit
to be two credits. More
credits are given
because 15 hours are
not sufficient to cover
the contents and
practice. 3. The course
description is adjusted
and improved to
provide clear concepts
and clear details
according the new
trends of TESOL.
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TE 742 CONTENT AND
LANGUAGE INTEGRATED
LEARNING
2 (2-0-6) CREDITS
The introduction to the use of
English to teach content
subjects to speakers of other
languages, the educational and
pedagogical rationale of
‘Content and Language
Integrated Learning’ (‘CLIL’),
frameworks for implementing
CLIL programs.

1. Change from TE 735
to be TE 742.
2. Change from 1 credit
to be two credits. More
credits are given
because 15 hours are
not sufficient to cover
the contents and
practice.
3. Adjust the course
description in Thai to
reflect the clear and
accurate ideas.

TE 742 การเรียนแบบบูรณาการ
สาระเนื้อหาวิชากับการเรียนภาษา
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การนาเสนอวิธีการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสอนเนื้อหาสาระของวิชาอื่นแก่
ผู้เรียนที่พูดภาษาอื่น หลักการ เหตุผล
ทางการศึกษาและการเรียนการสอน
กรอบแนวการปฏิบัติสาหรับการบูร
ณาการการสอนเนื้อหาสาระวิชากับ
การเรียนภาษาแก่ผู้เรียนที่พูดภาษา
อื่น
AL 605 GRAMMATICAL
ANALYSIS
3 (3-0-9) CREDITS
The principles and methods
for the analysis of
grammatical structures.

____

The course is deleted
because MA TESOL
program offers many
elective courses for the
students to choose.
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หลักสูตร พ.ศ. 2555
AL 607 SEMANTICS
3 (3-0-9) CREDITS
The relationship between
form and meaning situations.
AL 608 SOCIOLINGUISTICS
3 (3-0-9) CREDITS
The structure and use of
language in its social and
cultural contexts with focus
on multilingual
AL 715 SEMINAR ON
MAINLAND SOUTHEAST
ASIAN LANGUAGE
TYPOLOGY
3 (3-0-9) credits
The distribution of linguistic
structures in Mainland
Southeast Asia.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
____

____

____

เหตุผลประกอบ
The course is deleted
because MA TESOL
program offers many
elective courses for the
students to choose.
The course is deleted
because MA TESOL
program offers many
elective courses for the
students to choose.
The course is deleted
because MA TESOL
program offers many
elective courses for the
students to choose.
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1.4 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
หลักสูตร พ.ศ. 2555
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก
แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อ
ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12
หน่วยกิต ดังนี้
TE 799 THESIS
12 (0-0-36)
CREDITS
A more comprehensive
research study in the topics
on language learning or
teaching in order to
discover and apply the new
knowledge.
TE 799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษา
อื่นอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง เพื่อ
ค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ No change
ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อทา
วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
ดังนี้
TE 799 THESIS
12 (0-0-36) CREDITS
A more comprehensive
research study in the topics
on language learning or
teaching in order to discover
and apply the new
knowledge.
TE 799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์
ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้
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1.5 การค้นคว้าอิสระ (Independent study)
หลักสูตร พ.ศ. 2555
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข
จะต้องศึกษารายวิชาการค้นคว้า
อิสระ จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
TE 797 INDEPENDENT
STUDY
6 (0-0-18) CREDITS
Independent research work
in topics, specialized issues
or problems related to
language learning or
teaching in order to
discover and apply new
knowledge.
TE 797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วย
กิต
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเอง
ในหัวข้อทางการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้พูดภาษาอื่น ในประเด็นปัญหา
ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้
และสามารถประยุกต์ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข
No change
จะต้องศึกษารายวิชาการค้นคว้า
อิสระ จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
TE 797 INDEPENDENT
STUDY
6 (0-0-18)
CREDITS
Independent research work
in topics, specialized issues
or problems related to
language learning or
teaching in order to discover
and apply new knowledge.
TE 797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วย
กิต
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อทางการสอนภาษาอังกฤษแก่
ผู้พูดภาษาอื่น ในประเด็นปัญหาที่
นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้
และสามารถประยุกต์ได้

86
2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (Plan A2)
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ข (Plan B)
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดการค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างเดิม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
จานวน
ไม่น้อยกว่า
จานวน
ไม่น้อยกว่า

โครงสร้างใหม่
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

จานวน 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

จานวน
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
จานวน
6 หน่วยกิต

จานวน 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จานวน
6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต)
อธิการบดี
วันที่ ……… เดือน…………………….พ.ศ…………
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา
คาอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร พ.ศ. 2557
รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของ
ห้องสมุดกลางมีให้บริการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 443/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
ภาษาอื่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
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ภาคผนวก ก
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา
(ตามเอกสารแนบ)
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES)
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้
TE 601 TEACHING THE LANGUAGE SYSTEM
3 (3-0-9) CREDITS
The introduction, analysis, examination and teaching of language system; exploration
of key aspects of English with emphasis on features of phonology, lexis, grammar and
discourse that are of particular relevance to the language teacher; exploration and
application of appropriate methodologies and approaches to teaching pronunciation,
vocabulary, sentence grammar and discourse accordingly to specific teaching context
and current development in English language use in 21st Century.
TE 601 การสอนระบบภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาษา และการสอนระบบภาษา สารวจประเด็นหลักของ
ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับระบบเสียง คา ไวยากรณ์และปริจเฉทที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนภาษา ประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีการสอน กระบวนการสอนที่เหมาะสมในการสอนออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ระดับ
ประโยคและปริจเฉทตามปริบทการสอนเฉพาะ รวมถึงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
3 (3-0-9) CREDITS
The theoretical background to, practical implementation of, and current approaches,
innovations, and information technology to the teaching of the receptive skills and
the productive skills, 21 st century skills; the design of instructional units that allow
for an integrated development of skills; investigation into aspect of classroom
practice conducted; an exploration of the nature of the teaching and learning
processes, classroom management and learner-centredness, learning styles and
strategies, learner motivation and attitudes; application of knowledge for community
service and awareness of lifelong learning.
TE 603 การสอนทักษะทางภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎีและการนาไปปฏิบัติ แนวทางการสอนที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 การ
ออกแบบหน่วยการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอย่างบูรณาการ รวมถึงการสารวจการ
ปฏิบัติการในชั้นเรียนในแง่มุมต่าง ๆ การสารวจธรรมชาติของกระบวน การเรียนการสอน การ
จัดการชั้นเรียน และการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลยุทธ์และรูปแบบ การเรียนรู้
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แรงจูงใจและทัศนคติของผู้เรียนตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริการชุมชนและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
TE 605 LANGUAGE ACQUISITION AND LEARNING
3 (3-0-9) CREDITS
The introduction of how additional languages are acquired and learned; exploration
factors contributing to variability observed in rates and outcomes of second language
learning, together with the implications for language teaching practice and research
with the current trends in English language learning.
TE 605 การรับและการเรียนรู้ภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับและเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม สารวจปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้การเรียนรู้
ภาษาที่สองแตกต่างกันทั้งทางด้าน อัตราการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ รวมถึงการนาความรู้ไปใช้ใน
การเรียนการสอนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
TE 607 ASSESSMENT AND EVALUATION
3 (3-0-9) CREDITS
The evaluation of learning and teaching English language, and the assessment of
learners’ achievement , proficiency and 21st century skills; examination of goals,
methods, techniques and tools for evaluation, and criteria, norms and objectives in
assessment; exploration of the roles of description and measurement in qualitative
and quantitative assessment, and rationale for selecting methods of testing and
evaluation; the design of evaluations and the construction of a range of assessment
instruments in practical assignments.
TE 607 การวัดผลและการประเมินผล
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวัดผลสัมฤทธิ์ สมิทธิภาพ และทักษะในศตวรรษที่
21 ของผู้เรียน การสารวจเป้าประสงค์ วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผล เกณฑ์
บรรทัดฐานและวัตถุประสงค์ ในการวัดผล บทบาทของการวัดผล บรรยาย และอธิบายผลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เหตุผลและหลักการในการเลือกวิธีการทดสอบและการประเมินผล การออกแบบการ
ประเมินผล และสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่หลากหลายและใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
TE 702 RESEARCH METHODS
3 (3-0-9) CREDITS
The training in the effective use of published research, and in the design and
implementation of original quantitative and qualitative investigations into language
learning and teaching in relation to 21st century skills; the use of documentary
resources in the scientific and professional domains; the formulation of research
questions; language elicitation; data collection and analysis including basic statistics
for educational research and interpretation.
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TE 702 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การฝึกการนางานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกออกแบบและนาผล การวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาที่สัมพันธ์กับทักษะในศตวรรษที่ 21 การใช้
แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารในงานวิจัยที่เป็นทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ การตั้งปัญหาการวิจัย การ
เก็บข้อมูลภาษา การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทางการศึกษา
และการตีความ
TE 704 CURRICULUM DEVELOPMENT
3(3-0-9) CREDITS
The role of the teacher in curriculum planning and development with the adoption
to current trends of English language teaching, the process of researching and
designing a unit of learning; the construction of a needs analysis, creation of effective
learning objectives and assessment strategies as well as a series of related lesson
plans that constitute a teaching unit; application of knowledge for community
service.
TE 704 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
บทบาทของผู้สอนในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน กระบวนการค้นคว้าและการออกแบบหน่วยการเรียน การสร้างและการ
วิเคราะห์ความต้องการ การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กลวิธีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพและชุด
ของแผนการเรียนสาหรับหน่วยการเรียนตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริการชุมชน
ELECTIVE COURSES (หมวดวิชาเลือก)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้
TE 724 TEACHING ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 (2-0-6) CREDITS
The exploration and evaluation of changing statuses (ELF, EIL), role and use of English
throughout the world; its importance and implication on using English for promotion
intercultural communication; examination of pedagogical issues and considerations
on designing English class or course for intercultural communication purposes,
developing teaching materials, and selecting appropriate teaching approaches for
developing intercultural communicative competence in today’s globalization era.
TE 724 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

2 (2-0-6) หน่วยกิต
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การสารวจและการประเมินสถานะที่เปลี่ยนแปลง (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง และ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ) บทบาท และการใช้ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน เพื่อส่งเสริม
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ศึกษาประเด็นด้านการเรียนการสอน การออกแบบวิชาและชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอน การเลือกสรรวิธีสอนที่
เหมาะสมสาหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
TE 725 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
2 (2-0-6) CREDITS
The development and application of an ESP approach utilizing needs and situational
analyses to designing, delivering, and evaluating courses of English for specific
academic and occupational purposes.
TE 725 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การพัฒนาและการประยุกต์กระบวนวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
โดยใช้การวิเคราะห์ความต้องการและสถานการณ์ในการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและด้านอาชีพ
TE 728 MATERIALS DEVELOPMENT
2 (2-0-6) CREDITS
Analyzing, adapting, and designing language learning materials; learning principles and
teaching objectives explored in relation to guiding the selection and production of
relevant and interesting learning materials for the English classroom.
TE 728 การพัฒนาสื่อการสอน
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การวิเคราะห์ การปรับใช้ และการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ในการสอนกับแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการผลิตสื่อการเรียนการสอน
สาหรับชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
TE 733 PROFESSIONAL DEVELOPMENT
1 (1-0-3) CREDIT
Framework for further development of teachers’ skills, knowledge, and ethics leading
towards the goal of becoming reflective, resourceful, responsive and self-directed
English teachers; exploring various ways of learning (planning, management, and
reflection) to achieve continuous growth and development in one’s teaching career.
TE 733 การพัฒนาวิชาชีพ
1 (1-0-3) หน่วยกิต
แนวคิดทฤษฎีสาหรับการพัฒนาทักษะความเป็นครู ความรู้ความสามารถของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ซึ่งนาไปสู่การเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถคิดไตร่ตรอง คิดริเริ่มและจัดการแก้ปัญหา
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ได้ เป็นแหล่งความรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการวางแผน
การจัดการและการสะท้อนประสบการณ์ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ
ของตนเอง
TE 736 SERVICE LEARNING IN TESOL
1 (0-2-3) CREDIT
The application of knowledge and skills in teaching English to speakers of other
languages in serving the community; reflection and evaluation of academic, cultural,
and personal learning from exposure to a diversity of people in community
engagement

TE 736 การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ
1 (0-2-3) หน่วยกิต
การประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการสอนภาษาเพื่อบริการสังคมชุมชน มีการสะท้อนกลับและการ
ประเมินการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ วัฒนธรรมและการเรียนรู้ส่วนบุคคล ที่ได้จากการสัมผัสกับ
ความหลากหลายของคนในชุมชน
TE 737 SELECTED TOPICS IN TESOL
1 (1-0-3) CREDIT
The exploration of topics or specialized issues from both theoretical and practical
perspectives in accordance with trends in the TESOL field depending on the interest
and needs of the students
TE 737 หัวข้อคัดสรรทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
1 (1-0-3) หน่วยกิต
การสารวจหัวข้อและประเด็นพิเศษในมุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ในทิศทาง แนวโน้มของการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
TE 738 LANGUAGE INSTRUCTION FOR THINKING PROCESS
3 (3-0-9) CREDITS
Theories in relation to thinking process focusing on thinking skills, especially higher
order thinking process; models or techniques of language teaching and learning that
enhance thinking development as well as the practice.
TE 738 การสอนภาษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบต่างๆ การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในระดับสูง รูปแบบ
เทคนิค การจัดการเรียนการสอนทางภาษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ทางภาษาที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
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TE 739 INNOVATIONS, MULTIMEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LANGUAGE
TEACHING
3 (3-0-9) CREDITS
The investigation of the rapidly changing field of innovations, advanced technology
and multimedia including information technology emphasizing their roles and
application in developing language teaching and learning.
TE 739 นวัตกรรม สื่อผสม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การสารวจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมร่วมสมัย เทคโนโลยีชั้นสูง และสื่อผสม
รวมถึงเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นบทบาทการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษา
TE 740 YOUNG LANGUAGE LEARNERS
3 (3-0-9) CREDITS
The investigation of the characteristic features and affective needs of young language
learners and the implications of these for language teaching; the examination of
priorities in teaching young learners, issues in using and supplementing course books,
and integration of language teaching with teaching of other subjects and appropriate
assessment.
TE 740 ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การสารวจลักษณะของผู้เรียนภาษาวัยเด็กและการนาความรู้นี้ไปใช้ในการสอนภาษา ศึกษาสารวจ
ลาดับขั้นตอนที่สาคัญในการสอนผู้เรียนวัยเด็ก ประเด็นต่าง ๆ ในการใช้หนังสือเรียนและการเสริม
ความรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม การบูรณาการวิธีการสอนภาษาเข้ากับการสอนวิชาอื่นและการวัดผล
ที่เหมาะสม
TE 741 LANGUAGE LEARNING THROUGH LITERATURE
2 (2-0-6) CREDITS
The exploration of how literature can be used as material in TESOL classroom; with a
focus on the use of creative texts or resources that stimulates learners’ mind,
emotion and imagination to engage learners in discussing meaning; exploration of
different types of texts and ways of exploiting the text in promoting creative thinking
and modes of expressing meaning.
TE 741 การเรียนภาษาจากวรรณกรรม
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การสารวจวิธีการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการสอนภาษาในชั้นเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
ภาษาอื่น โดยใช้บทเรียน เนื้อหา หรือใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นจิตใจ
อารมณ์ จินตนาการ ของผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการให้ความหมาย
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สารวจบทความ เนื้อหาชนิดต่างๆ เพื่อนามาใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนตลอดจนการให้
ความหมาย
TE742 CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
2 (2-0-6) CREDITS
The introduction to the use of English to teach content subjects to speakers of other
languages, the educational and pedagogical rationale of ‘Content and Language
Integrated Learning’ (‘CLIL’), frameworks for implementing CLIL programs.
TE 729 การเรียนแบบบูรณาการสาระเนื้อหาวิชากับการเรียนภาษา
2 (2-0-6) หน่วยกิต
การนาเสนอวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาสาระของวิชาอื่นแก่ผู้เรียนที่พูดภาษาอื่น
หลักการ เหตุผลทางการศึกษาและการเรียนการสอน กรอบแนวการปฏิบัติสาหรับการบูรณาการการ
สอนเนื้อหาสาระวิชากับการเรียนภาษาแก่ผู้เรียนที่พูดภาษาอื่น
INDEPENDENT STUDY (การค้นคว้าอิสระ)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
TE 797 INDEPENDENT STUDY
6 (0-0-18) CREDITS
Independent research work in topics, specialized issues or problems related to
language learning or teaching in order to discover and apply new knowledge.
TE 797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ในประเด็น
ปัญหาที่นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และสามารถประยุกต์ได้
THESIS (วิทยานิพนธ์)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
ดังนี้
TE 799 THESIS
12 (0-0-36) CREDITS
A more comprehensive research study in the topics on language learning or teaching
in order to discover and apply the new knowledge
TE 799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง เพื่อค้นพบ
องค์ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
รวมทั้งภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
1. Dr. Pearl Wattanakul
ภาระการสอน
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตรใหม่

TE 601 TEACHING THE LANGUAGE SYSYTEM
การสอนระบบภาษา
TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
การสอนทักษะทางภาษา
TE 607 ASSESSMENT AND EVALUATION
การวัดผลและการประเมินผล
TE 702 RESEARCH METHODS
ระเบียบวิธีวิจัย
TE 724 TEACHNG ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
TE 725 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
TE 733 PROFESSIONAL DEVELOPMENT
การพัฒนาวิชาชีพ
TE 736 SERVICE LEARNING IN TESOL
การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ
TE 737 SELECTED TOPICS IN TESOL
หัวข้อคัดสรรทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
TE 738 LANGUAGE INSTRUCTION FOR THINKING PROCESS
การสอนภาษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
TE 740 YOUNG LANGUAGE LEARNERS
ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก
TE 742 CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
การเรียนแบบบูรณาการสาระเนื้อหาวิชากับการเรียนภาษา
TE 797 INDEPENDENT STUDY
การค้นคว้าอิสระ
TE 799 THESIS
วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1(1-0-3)
1 (1-0-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
6 (0-0-18)
12 (0-0-36)
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2. Dr. Sonporn Sirikhan
ภาระการสอน
ลาดับ

1
2
3

ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตรใหม่

TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
การสอนทักษะทางภาษา
TE 605 LANGUAGE ACQUISITION AND LEARNING
การรับและการเรียนรูภ้ าษา
TE 702 RESEARCH METHODS
ระเบียบวิธีวิจัย

จานวนหน่วยกิต

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

4

TE 704 CURRICULUM DEVELOPMENT
การพัฒนาหลักสูตร

3 (3-0-9)

5

TE 724 TEACHNG ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
TE 725 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

2 (2-0-6)

6

2 (2-0-6)
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7
8
9
10
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13

TE 728 MATERIALS DEVELOPMENT
การพัฒนาสื่อการสอน
TE 733 PROFESSIONAL DEVELOPMENT
การพัฒนาวิชาชีพ
TE 736 SERVICE LEARNING IN TESOL
การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ
TE 737 SELECTED TOPICS IN TESOL
หัวข้อคัดสรรทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
TE 739 INNOVATIONS, MULTIMEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR
LANGUAGE TEACHING
นวัตกรรม สื่อผสม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนภาษา
TE 797 INDEPENDENT STUDY
การค้นคว้าอิสระ
TE 799 THESIS
วิทยานิพนธ์

2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
3 (3-0-9)
6 (0-0-18)
12 (0-0-36)
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Learning Center Toward English Learning Achievement and Attitudes on
Autonomous Learning. FEU Academic Review. 5(2) December –
May: 56 – 70.
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Academic articles
Sirikhan, S. (2013). The Role of Pragmatics in Teaching English for Occupational
Purposes for Thai Learners. Sripathum Review. 13(2) July-December,
83-93.
Sirikhan, S. (2014). The preparation of THAI English Teachers’ Attitudes and
Empowering Concepts Concerning English as a Lingual Franca for ASEAN.
FEU Academic Review. 8(1) June-November, 46-60.
3. DR. Patchara Boonteerarak
ภาระการสอน
ลำดับ

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อรำยวิชำที่สอนในหลักสูตรใหม่

TE 603 TEACHING LANGUAGE SKILLS
การสอนทักษะทางภาษา
TE 605 LANGUAGE ACQUISITION AND LEARNING
การรับและการเรียนรูภ้ าษา
TE 702 RESEARCH METHODS
ระเบียบวิธีวิจัย
TE 724 TEACHNG ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
TE 733 PROFESSIONAL DEVELOPMENT
การพัฒนาวิชาชีพ
TE 736 SERVICE LEARNING IN TESOL
การบริการเพื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ
TE 737 SELECTED TOPICS IN TESOL
หัวข้อคัดสรรทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
TE 739 INNOVATIONS, MULTIMEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR
LANGUAGE TEACHING
นวัตกรรม สื่อผสม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนภาษา
TE 740 YOUNG LANGUAGE LEARNERS
ผู้เรียนภาษาวัยเด็ก
TE 741 LANGUAGE LEARNING THROUGH LITERATURE
การเรียนภาษาจากวรรณกรรม

จำนวนหน่วยกิต

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)

100
11.
12.

TE 797 INDEPENDENT STUDY
การค้นคว้าอิสระ
TE 799 THESIS
วิทยานิพนธ์

6 (0-0-18)
12 (0-0-36)

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
Boonteerarak, P., & Wongnang, K. (2017). The triangulation in sources and methods:
Task-based needs analysis for the development of an English training
module for cultural interpreters. Proceedings of the 6th Burapha University
International Conference (pp.). Pattaya, Thailand: Burapha University.
Boonteerarak, P. (2017). The application of the Transactional Theory of Reading
Instruction in the 21st century. Payap University Journal, 27(1), 61-72.
Wattanakul, P., & Boonteerarak, P. (2017). From Needs analysis to Curriculum Design:
The implementation of a Self-Study ESP Curriculum to Enhance
Communicative English Ability of Tickets Sellers of Public Bus Service. Payap
University Journal, 27(2), July – December.
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ภาคผนวก จ
รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมี
ให้บริการ
รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของสานักหอสมุดมีให้บริการ
สถิติจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด

จานวนหนังสือ
ปัจจุบัน (เล่ม)
ไทย

อังกฤษ ไทย อังกฤษ

สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย 197,964 80,118 287
พายัพ
รวม

จานวน
หนังสือพิมพ์
(ชื่อเรื่อง)
อังกฤษ ไทย อังกฤษ

จานวนวารสาร จานวนวารสาร
(ชื่อเรื่อง)
เย็บเล่ม (เล่ม)

197,964 80,118 287

ไทย

จานวน
โสตทัศนวัสดุ
(ชื่อเรื่อง)
CD, DVD

132

5,137 3,074

8

3

1,565

132

5,137 3,074

8

3

1,565

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2. รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดมีให้บริการ
ลาดับที่
ชื่อฐานข้อมูล
1
Academic Search Complete

2

CINAHL Plus with Full Text

ขอบเขตของเนือ้ หา
ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าและ
ครอบคลุม โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่ง
รวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 6,100
รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า
11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการ
ประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนีม้ ีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี
ค .ศ.1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรือ่ งฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF
(ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สาหรับ
วารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย
เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตร์
ที่ครอบคลุมเนื้อหา มีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 750 รายการ
เป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือสาหรับงานเขียนด้านการพยาบาล
และสหเวชศาสตร์ทุกสาขา

109
ลาดับที่
ชื่อฐานข้อมูล
3
Computers & Applied Sciences
Complete

ขอบเขตของเนือ้ หา
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่ง
อ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่า 2,000
รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า
950 ฉบับ

4

Education Research Complete

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสาหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกีย่ วกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่
ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความชานาญพิเศษ
ทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และ
การทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ

5

ScienceDirect

6

Business Source Complete

7

Communication & Mass Media
Complete

8

MEDLINE Complete

9

Hospitality & Tourism

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสาร
ของสานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย วารสารด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน
โดยสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา
Health Science
ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สาคัญที่สดุ ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1886 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จาก
วารสารกว่า 1,300 ฉบับ
ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้สารสนเทศ
ข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขป
วารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ
เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมทีส่ ุดในโลก โดย
ให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่งจัดทาดัชนีไว้
ใน MEDLINE ในจานวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า
1,430 รายการซึ่งจัดทาดัชนีไว้ในMEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่
ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใด ๆ จาก Academic
Search Health Source หรือ Biomedical Reference Collection
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกีย่ วข้องในสาขา
การจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 828,000
รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มีเอกสารฉบับเต็มจาก
สานักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงานจากบริษัทจาก
ประเทศต่าง ๆ และหนังสือ

110
ลาดับที่
ชื่อฐานข้อมูล
10 Regional Business News
11

PubMed

12

Matichonelibrary

13

Questia

14

Everynote.com

15

Thai Farmers Research Center

16

ThaiLIS Digital Collection

17

Journal Link

18

ฐานข้อมูลระบบสืบค้นคาพิพากษาและ
คาสั่งคาร้องศาลฎีกา

19

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

ขอบเขตของเนือ้ หา
ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจ
ประจาภูมิภาค Regional Business News กว่า 80 ชื่อ ที่ตีพิมพ์ใน
สหรัฐอเมริกา
เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the National
Center for Biotechnology Information (NCBI), ที่ The U.S.
National Library of Medicine (NLM) ภายใต้ The National
Institutes of Health (NIH) ที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ
และเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22
ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์
สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวม
ข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline ทางการแพทย์โดยเฉพาะและบทความ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจาก Medline นอกจากนี้
ยังให้บริการ website และ link ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ด้วย
ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน
หรือข้อเขียนอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง
บุคคลสาคัญที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ์ จาก
หนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ กว่า 20 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลาย
ในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล
ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ Port สาหรับ
นักดนตรี วง Orchestra
เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาค
เศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น นอกจากนี้
ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล
เอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา
โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่ง
จัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ
อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว
จัดทาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา สาหรับ
สืบค้นคาพิพากษา คาสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหาได้จากชื่อคดี
ความ หมายเลขคาพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับ
เต็ม
ฐานข้อมูลสาหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึง
ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ และการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น
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ภาคผนวก ฉ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550

112

ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
เพื่อให้การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546
จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและ
การขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง แนวปฏิบัติ หรือมติ ซึ่งขัดหรือ
แย้ง
กับระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
“รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ
“ ผู้คุมสอบ”
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
และ/หรือ กาหนดให้เป็นผู้คุมสอบ
และ/หรือ
มีหน้าที่ควบคุมการสอบ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบไล่ประจาภาค
การศึกษา การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า และการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบอื่น
ใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง
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หมวด 1
การปฏิบัติในการสอบ
ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้ซึ่ง
ขาดสอบ
จะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในการสอบรายวิชาในครั้งนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบตามระเบียบ
นี้
ข้อ 7 นักศึกษาที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับ
อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ
ข้อ 8 สิ่งที่นาเข้าห้องสอบได้ คืออุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากผู้สอนสาหรับ
การสอบในรายวิชานั้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้คุมสอบมีอานาจตรวจตราสิ่งของที่นักศึกษา
นาเข้าห้องสอบได้
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอบ
ข้อ 10 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาผู้ใดเข้าสอบช้า
กว่าเวลา
ที่กาหนดไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น
10.1 ในกรณีสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา เข้า
สอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 30 นาที
10.2 ในกรณีสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า เข้าสอบหลังจากเวลาที่
ได้ตกลงกาหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
10.3 ในกรณีสอบวิทยานิพนธ์ เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลงกาหนดให้เป็น
เวลาเริ่ม
สอบจริง 10 นาที
10.4 ในกรณีการสอบอื่น ๆ เข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
ข้อ 11 ในกรณีการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ห้าม
นักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 35 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบจริง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร
W ในรายวิชานั้น
ข้อ 12 ในการทากิจธุระอื่นใดในหรือนอกห้องสอบ นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุม
สอบ และเมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทาข้อสอบทันที นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชา
นั้น
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หมวด 2
การขอเลื่อนสอบ
ข้อ 13 นักศึกษาซึ่งไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคการศึกษา หรือการสอบไล่ประจาภาค
การศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วยเหตุจาเป็นประการใดประการหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์
ขอเลื่อนสอบได้ คือ
13.1 ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกาหนด แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กรณีป่วยหรือบาดเจ็บ
อันเกิดจากอุบัติเหตุจนถึงขนาดมีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น ให้ใช้
ใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลนั้น ๆ ประกอบการพิจารณาได้
13.2 บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิตก่อนหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้มี
ความจาเป็นถึงขั้นไม่สามารถมาสอบได้
13.3 การขอเลื่อนสอบด้วยเหตุจาเป็นอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบด้วยเหตุอื่นใดตามข้อ 13.1 -13.2 ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมการ
ขอเลื่อนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบ และมีความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ให้ยื่นคาร้อง
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมหลักฐานต่อสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันถัดจากวันสอบรายวิชานั้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบ นักศึกษาผู้ขอเลื่อนสอบมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ
อธิการบดี ภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วันรับทราบคาสั่งไม่อนุมัติ และให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยคาร้อง
ดังกล่าว โดยคาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจใช้ ตีความ
และวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550
(ดร.สายสุรี จุติกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ
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ภาคผนวก ช
คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 443 /2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
.
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ภาคผนวก ซ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
มหาวิทยาลัยพายัพ
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2559
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ อาคารเพ็นเทคอสท์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. ดร. ปิยะธิดา ช้างพึ่ง
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์
กรรมการ
3. อาจารย์ สายฝน ลี้รัตนาวลี
กรรมการ
4. ดร. เพิร์ล วัฒนากูล
กรรมการ
5. ดร. พัชร บุญธีรารักษ์
กรรมการ
6. ดร. สรรพร ศิริขันธ์
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุม 9.30 น.
วาระที่ 1: พิจารณา มคอ. 2 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้พูดภาษาอื่น ได้รับคาแนะนาเพื่อปรับแก้ดังต่อไปนี้
1. หน้า 4 หัวข้อ 9 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชนและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหมวด 3 ข้อ 3.2.1 คุณวุฒิของ ดร. สรรพร ศิริขันธ์ ให้เปลี่ยนจาก Ph. D.
EIL เป็น Ph.D. English as an International Language
2. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร หัวข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยน
คาและเรียงเนื้อหา และตัวทอนเพื่อให้วัตถุประสงค์ชัดเจนในข้อ 2 และ 3 โดยการปรับเปลี่ยน (ขีด
เส้นใต้) เป็นดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อ 2 จากสามารถเลือกวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมไปใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้จากทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาร่วมสมัยได้ ตลอดจนสามารถ
ประเมินผลภาษาอังกฤษ รวมถึงการประเมินบทเรียน สื่อการสอน และหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ
ปรับเป็น สามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน รายวิชาและหลักสูตร ตามแนวคิดร่วมสมัยของการ
พัฒนาหลักสูตรได้ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ข้อ 3 จาก สามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน รายวิชาและ
หลักสูตร รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิดร่วมสมัยของการพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดจน
สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่าง ปรับเป็น สามารถนาความรู้ทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่เกีย่ วข้องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจน
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สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการความรู้เดิมเข้ากับองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็น
ระบบได้อย่างเหมาะสม
3. หน้า 9 หัวข้อ แผนพัฒนาปรับปรุง หัวข้อ การพัฒนานักศึกษา ข้อย่อยที่ 3 มีการปรับ
เพิ่มเนื้อหาเพื่อความชัดเจน และในหัวข้อที่ 4 “Visiting Professor” ให้เพิ่มคาแปลภาษาไทยเป็น
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
4. หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.3
รายวิชา หัวข้อย่อย รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรวิชา TE 605 การรับรู้และการเรียนรู้ ปรับเป็น
การรับและการเรียนรู้ภาษา
TE 734 Innovations, Multimedia and Information Technology for Language Teaching
ให้ปรับเป็น Innovations, Multimedia, and Information Technology for Language
Learning and Teaching
5. หน้า 36 หมวด 4 หัวข้อย่อย ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น มีการปรับเปลี่ยนคา ตัวทอน และเรียบเรียงเนื้อหา
เพื่อให้กระชับ ชัดเจน รวมถึงเพิ่มหัวข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในบางหมวด (ขีดเส้นใต้) ดังต่อไปนี้
5.1 หัวข้อความรู้
ความรู้ 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฏีทสี่ าคัญในเนื้อหาสาระของ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่างถ่องแท้ ปรับเป็น เข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาสาระของวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นอย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถ
ออกแบบและวางแผนบทเรียน รายวิชาและหลักสูตร รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามแนวคิด
ร่วมสมัยของการพัฒนาหลักสูตรได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่าง
ความรู้ 2.2 สามารถนาความรู้ หลักการ/ทฤษฎี มาวิเคราะห์ปัญหาทางการสอน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น รวมทั้งประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ปรับเป็น วิเคราะห์ปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น รวมทั้งประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรู้ 2.3 สามารถนาความรู้ หลักการ/ทฤษฎี มาใช้ในการวิจัย และการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ และ/หรือ สามารถนา
ความรู้ใหม่ทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพ ปรับเป็น พัฒนาความรู้ใหม่ทางการสอนภาษาอังกฤษและ/หรือสามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้
จากการวิจัยมาประยุกต์ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรู้ 2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสาขาวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เข้าใจถึงเหตุผลและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ปรับเป็น ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของการ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
การสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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5.2 ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญหา ข้อ 3.1 สามารถ ใช้ความรู้ทางทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูด
ภาษาอื่น ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การ
สอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นได้ในบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ ปรับเป็น แก้ไข
ปัญหาทางการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นได้ในบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา ข้อ 3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์โดยอาศัย
ทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อตอบสนองประเด็น หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง ปรับ
เป็น มีแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
ทักษะทางปัญญา ข้อ 3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ปรับเป็น ใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
ทักษะทางปัญญา ข้อ 3.4 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์ และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการ
ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทาง
ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ ปรับเป็น ประเมิน สืบค้น ตีความ วิเคราะห์
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
ทักษะทางปัญญา ข้อ 3.5 สามารถวางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึง
การใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ ปรับเป็น วางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ
หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
จนถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุป ตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น หรือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
5.3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 4.1 สามารถแก้ไข
ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นได้
ด้วยตนเอง ปรับเป็น แก้ไขปัญหาทางการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่นที่มีความซับซ้อนหรือ
ความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 4.2 สามารถตัดสินใจ
ในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ ปรับเป็น ตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดับสูงได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 4.3 มีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม ปรับเป็น มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่น
ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 4.4 สามารถแสดงออก
ถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทางานกลุ่ม ปรับเป็น ริเริ่มและแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
เพิ่มหัวข้อ 4.5 สามารถส่งเสริมคุณค่าความเป็นสากล การอยู่ร่วมกันโดยยอมรับความ
แตกต่างของผู้อื่นที่มาจากต่างวัฒนธรรม
เพิ่มหัวข้อ 4.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวนี้เกื้อหนุนกระแสโลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่ 21

