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รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรใหมA พ.ศ.2566 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2  

คณะ / ภาควิชา   :  ศิลปศาสตร2  
 

หมวดที่ 1 ขJอมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษ:   Master of  Arts Program   

   in English Language Teaching  

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

    (การสอนภาษาอังกฤษ) 

  ช่ือย]อ    : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม  : Master of  Arts   

   (English Language Teaching) 

  ช่ือย]อ    : M.A. (English Language Teaching)  
 

3. จำนวนหนIวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

 3.1 แผน ก แบบ ก2:  ประกอบดaวยรายวิชาไม]นaอยกว]า 24 หน]วยกิต และรายวิชาวิทยานิพนธ2ไม]นaอยกว]า 

12 หน]วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม]นaอยกว]า 36 หน]วยกิต 

 3.2 แผน ข: ประกอบดaวยรายวิชาไม]นaอยกว]า 30 หน]วยกิต และรายวิชาสารนิพนธ2 ไม]นaอยกว]า 6 หน]วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไม]นaอยกว]า 36 หน]วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

 4.1 รูปแบบ:  

      หลักสูตรปริญญาโท  (หลักสูตร 2 ปl)   
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4.2 ประเภทของหลักสูตร: 

      ปริญญาโททางวิชาการ 

 4.3 ภาษาท่ีใชS:  

      จัดการเรียนการสอนเปoนภาษาอังกฤษ  

       4.4 การรับเขSาศึกษา:  

      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต]างชาติท่ีมีทักษะการใชaภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี 

4.5 ความรIวมมือกับสถาบันอ่ืน:  

      เปoนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

4.6 การใหSปริญญาแกIผูSสำเร็จการศึกษา:   

      ใหaปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 เปoนหลักสูตรใหม] พ.ศ.2566 

5.2 เร่ิมใชaหลักสูตรภาคการศึกษาตaน ปlการศึกษา 2566 

5.3 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 ใหaความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี  1  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  

5.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุม คร้ังท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

6. ความพรSอมในการเผยแพรIหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรaอมในการเผยแพร]คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห]งชาติ 

พ.ศ.2552  ในปlการศึกษา 2567  
 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดSหลังสำเร็จการศึกษา 

 7.1 ผูaสอนภาษาอังกฤษ หรือ วิทยากรดaานภาษา   

 7.2 นักวิชาการหรือนักวิจัยดaานภาษาอังกฤษหรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 7.3 ผูaประสานงาน/ท่ีปรึกษาทางดaานภาษาหรือดaานการศึกษาต]อต]างประเทศ  

 7.4 ผูaเขียนหนังสือและแบบเรียนภาษาอังกฤษ 

 7.5 เจaาหนaาท่ีวิเทศสัมพันธ2 

 7.6 นักแปล    
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8. ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา และตำแหนIงของอาจารย̂ผูSรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

ตำแหนIง

ทาง

วิชาการ 

 

วุฒิการศึกษา 

 

สำเร็จการศึกษา 
 

สถาบัน 
ป̀ท่ี

สำเร็จ 

1 นางสาววัชรินทร- ฟองโหย อาจารย- ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปน

ภาษาสากล)  

(หลักสูตรนานาชาติ)       

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- 

 
 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร-ธานี 

2562 

 
 

2545 

2538 

2 นางนูรหมOะ หะยีกาเล็ง อาจารย- Ph.D. (Applied Linguistics)  

M.A. (TEIL) 

(Teaching English as an 

International Language) 

B. H.Sc (Sociology and 

Anthropology) 

Universiti Utara Malaysia 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 
 

 

 

 

International Islamic 

University 

2561 
 

2554 

 

 

 

2539 

3 นางสาวโสภาวรรณ  หนูกุrง   อาจารย- ปร.ด. (ภาษาศาสตร) 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร-

การศึกษา)  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

2562 
 

2551 

 
 

2545 
 
 

9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

         คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 
 

10.  สถานการณ̂ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปcนตSองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1  สถานการณ̂หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยใหaความสำคัญดaานการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงแผนการศึกษา

แห]งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดaวางกรอบเป�าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ]งจัดการศึกษา

ใหaคนไทยทุกคนสามารถเขaาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร        

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหaมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคลaองกับความตaองการของ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร2ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห]งชาติฉบับท]ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดaกำหนดวิสัยทัศน2 ใหaประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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เปoนประเทศพัฒนาแลaวดaวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร2ที่สำคัญ 2 ประการ     

คือ ยุทธศาสตร2ดaานการสรaางความสามารถในการแข]งขันและยุทธศาสตร2ดaานการพัฒนาและเสริมสรaางศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย2เปoนองค2ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนใหaประเทศไปส]ูเป�าหมายตาม วิสัยทัศน2 สถาบันการ   

ศึก ษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสาคัญ ในการสรaางทรัพยากรมนุษย2ที่มีความรูa ความสามารถท่ีจะสรaางองค2

ความรูaและพัฒนาคนใหaมีความสามารถเพ่ือไปช]วยขับเคล่ือน ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต]อไป สอดคลaอง

กับแผนการศึกษาแห]งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเปoนแผนยุทธศาสตร2ระยะยาวสำหรับหน]วยงานที่เก่ียวขaองกับ

การศึกษา เพื่อนำไปเปoนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูaสำหรับพลเมืองทุกช]วงวัย ตั้งแต]

เกิดจนตลอดชีวิตใหaบรรลุผลตามเป�าหมายของแผนฯ จุดมุ]งหมายที่สำคัญของแผนคือ การมุ]งเนaนการประกัน

โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงาน

ทำและสรaางงานไดaภายใตaบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนดaวยนวัตกรรม และ

ความคิดสรaางสรรค2 รวมทั้งมีความเปoนพลวัตภายใตaสังคมแห]งป�ญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห]งการ

เรียนรูa (Lifelong Learning Society) และการสรaางสภาพแวดลaอมท่ีเอ้ือต]อการเรียนรูa (Supportive Learning 

Environment) เพื่อใหaพลเมืองสามารถแสวงหาความรูaและเรียนรูaไดaดaวยตนเองอย]างต]อเนื่องตลอดชีวิต ส]งผลใหa

ประเทศไทยสามารถกaาวขaามกับดักประเทศท่ีมีรายไดaปานกลางไปสู]ประเทศท่ีพัฒนาแลaวในอีก 15 ปlขaางหนaา 

เนื่องจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน2ทำใหaภาษาอังกฤษกลายเปoนภาษาสากลที่ใชaกันแพร]หลายในการสื่อสาร 

การคaนควaาหาความรูa และการเขaาถึงขaอมูลจากแหล]งขaอมูลต]างๆ และในป�จจุบัน ประเทศต]างๆ เกิดการ

ติดต]อสื่อสารกันอย]างอิสระเสรี จึงเกิดการรวมกันเปoนสมาคมที่มีวัตถุประสงค2ร]วมกัน ส]งผลใหaมีการเคลื่อนยaาย

สินคaา บริการ การลงทุนและแรงงานฝlมืออย]างเสรี นอกจากน้ี การเดินทางท]องเที่ยวระหว]างประเทศเปoนสิ่งท่ี

สามารถทำไดaโดยสะดวกยิ่งขึ้น การเปoนพลเมืองโลกในยุค 2021 จึงจำเปoนตaองมีทักษะดaานการสื่อสารระหว]าง

วัฒนธรรมไดaเปoนอย]างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเตรียมความพรaอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล]าวขaางตaน จึงมีความจำเปoน

อย]างยิ่งที่จะตaองพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ที่ไดaมาตรฐานตอบโจทย2ความตaองการของชุมชนและ

ประเทศชาติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูa ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหaกับผูaเรียนใน

สังคมที่มีความหลากหลายและมีความแตกต]างของวัฒนธรรมไดaอย]างมีประสิทธิภาพ บุคลากรเหล]านี้จะเปoนกำลัง

สำคัญในการพัฒนาคุณภาพและทรัพยากรมนุษย2 เตรียมความพรaอมของแรงงานฝlมือ นักวิชาการ นักธุรกิจ       

นักลงทุนใหaมีความสามารถที่จะสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูa ร]วมงานกับแรงงาน และ ผูaลงทุนต]างชาติไดa อย]างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนฝ�กฝนเยาวชนใหaมีความรูa ความสามารถในการใชa ภาษาอังกฤษเปoนภาษากลางในการ

ติดต]อสื่อสารเรียนรูaตลอดชีพและประกอบอาชีพต]อไป ในอนาคต นอกจากเหตุผลขaางตaนแลaว นโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” ท่ีใชaในการขับเคล่ือนปฏิรูป

ประเทศดaานต]าง ๆ เพื่อปรับแกaจัดระบบ ปรับทิศทาง และสรaางหนทางพัฒนาประเทศใหaเจริญ สามารถรับมือกับ

โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม]ที่เปลี่ยนแปลงอย]างรวดเร็ว รุนแรง ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง นโยบาย“ประเทศไทย 

4.0” ตั้งอยู]บนพื้นฐาน Value-Based Economy คือขับเคลื่อนดaวยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสรaางสรรค2และ

เนaนภาค บริการมากขึ้น เปoนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรaางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
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พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรaอมๆ กันน้ันมีความสำคัญเปoนอย]างยิ ่ง ดaวยเหตุน้ี คณะศิลปศาสตร2  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 จึงเห็นความสำคัญท่ีจะเป�ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษ รองรับการเปลี ่ยนแปลงดังกล]าวขaางตaน และเพ่ือใหaทันกับแนวโนaมใหม]ของการสอน

ภาษาอังกฤษในโลกท่ีกำลังเปล่ียนแปลง ตลอดจนช]วยสรaางผูaสอนท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษา  
 

 10.2  สถานการณ̂หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร2 เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพรaอมเพื่อปูพื้นฐานความรูa ความเขaาใจเบื้องตaนเกี่ยวกับวิถี

ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ ภาษาเพื่อเปoนสื่อกลางในการสื่อสารระหว]างนานาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการสรaาง

ระบบการเรียนรูa ใหaคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปoนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน 

ครูสอนภาษาอังกฤษ จึงมีบทบาทสำคัญในการสรaางความพรaอมใหaคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตa ซึ่งมี

ภาษาไทย หรือ ภาษามลายู เปoนภาษาแม] ไดaตระหนักและเรียนรูaการสื่อสารขaามวัฒนธรรม เขaาใจ คุณค]าที่เปoน

สากล (universal values) ตลอดจนยอมรับในความแตกต]างและความหลากหลายในอัตลักษณ2ทaองถิ่น อันจะเปoน

การกระตุaนใหaเยาวชนในพื้นที่เป�ดโลกทัศน2หลากหลายมิติกับนานาประเทศมากขึ้น จึงเปoนความจำเปoนอย]างยิ่งท่ี

ตaองจัดทำหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตใหa

รองรับสังคมในศตวรรษท่ี 21 เปoนผูaมีความรูaความเขaาใจอย]างถ]องแทaใน สังคมพหุวัฒนธรรม ความแตกต]างทาง

วัฒนธรรม และวัฒนธรรมขaามชาติ โดยยึดหลัก จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณแห]งวิชาชีพ เปoนผูaที่สามารถ

วิเคราะห2และมีสมรรถนะใน การแกaป�ญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ2ที่เปลี่ยนแปลงอย]างต]อเนื่อง มีภาวะความเปoน

ผูaนำ และผูaตามในบริบทท่ีแตกต]าง มีความรับผิดชอบต]อตนเองและสังคม มีความสามารถในการวางแผนและ

รับผิดชอบในการเรียนรูaของตนเอง และพรaอมท่ีจะพัฒนาตนเองอย]างย่ังยืน ในดaานกำลังคน หลักสูตรน้ีมุ]งท่ีจะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคลaองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห]งชาติ ซึ่งจะช]วยส]งเสริมการผลิต

ตaนทุนทรัพยากรมนุษย2ที่สำคัญของประเทศ  ใหaพรaอมต]อการขับเคลื่อนประเทศไทยใหaบรรลุตามโมเดลประเทศ

ไทย 4.0 

 

12. ผลกระทบจากขSอ 10 ตIอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขSองกับพันธกิจของสถาบัน 
 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร2 ไดaรับการพัฒนาปรับปรุงใหaสามารถตอบสนองกับความตaองการของประเทศ ในดaาน

กำลังคน หลักสูตรน้ีมุ]งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณสมบัติสอดคลaองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห]งชาติ 

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัย และทักษะที่สำคัญในศตวรรษท่ี 21 ที่เนaน

กลยุทธ2ในการจัดการเรียนรูaดaวยตนเอง และมีความคิดเชิงวิเคราะห2และสรaางสรรค2 เปoนกำลังคนที่มีความรูa ความ

เชี่ยวชาญซึ่ง กำลังคนเหล]านี้จะมีบทบาทสำคัญในการฝ�กฝนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตaใหaมีความรูa 
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ความสามารถในการใชaภาษาอังกฤษเปoนภาษากลางในการติดต]อสื่อสารทำงานร]วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

เรียนรูaตลอดชีพและการพัฒนาอย]างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู]การพัฒนามาตรฐานคุณภาพใหaเปoนที่ยอมรับในระดับประเทศ 

และระดับโลก 
 

12.2 ความเก่ียวขSองกับพันธกิจของสถาบัน 

จากนโยบายรัฐบาลไดaกำหนดใหaมหาวิทยาลัยเลือกกลุ]มโดยคำนึงถึงจุดมุ]งหมาย พันธกิจยุทธศาสตร2 

ศักยภาพและผลการดำเนินการที่ผ]านมา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2เลือกกลุ]มพัฒนาเทคโนโลยีและ

ส]งเสริมการสรaางนวัตกรรม จากการเลือกกลุ]มดังกล]าวทำใหaมหาวิทยาลัยไดaกำหนดวิสัยทัศน2 “มหาวิทยาลัยแหIง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เขSาถึงชุมชนและชุมชนเขSาถึง” และอัตลักษณ2  “เกIงเทคโนโลยี มีวินัย ใฝhเรียนรูS     

สูSงาน เดIนดSานคุณธรรม ดำรงตนไดSในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมีพันธกิจ 1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ  

2) ผลิตผลงานวิชาการ งานสรaางสรรค2และงานวิจัย 3) บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส]วน 

4) ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5) การบริหารและการจัดการ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร2 ไดaแก]      

1) การผลิตบัณฑิตใหaมีคุณภาพทางดaานวิชาชีพและนวัตกรรม 2) ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม     

ที่มีคุณภาพ 3) บริการวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตaองการของชุมชนและสังคมในสาม

จังหวัดชายแดนใตa  4) อนุรักษ2 ส]งเสริมและบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตaสังคมพหุวัฒนธรรม 5) พัฒนาการบริหาร

จัดการสู]องค2กรช้ันนำ โดยเนaนประสิทธิภาพและความย่ังยืน  ภายใตaจุดมุ]งหมายในการสรaางบัณฑิตท่ีมี คุณลักษณะ

ที่ตอบสนองต]อความตaองการของสังคมดังกล]าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 จึงสนับสนุนใหaคณะต]างๆ

สรaางหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตผูaมีความรูaความสามารถ ในการสรaางงานวิจัยท่ีพัฒนาและ

แกaป�ญหาสังคมและการศึกษา ในพื้นไดa หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จึงเปoน

อีกหนึ ่งหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ ้นตอบสนองและสอดคลaองกับวิสัยทัศน2 พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร2ของ

มหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 
 

13. ความสัมพันธ̂กับหลักสูตรท่ีเปjดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
 

13.1 หลักสูตรน้ีมีรายวิชาท่ีเปjดสอนเพ่ือนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 

ไม]มี 

13.2 นักศึกษาในหลักสูตรน้ี มีรายวิชาท่ีตSองเรียนในหลักสูตรอ่ืน 

ไม]มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
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13.3.1 กำหนดอาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย2ผูaแทนจากสาขาวิชา

อื่น หรือ หลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวขaองเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหaมีมาตรฐานการเรียนรูaเปoนไป

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

13.3.2 กำหนดใหaอาจารย2ผู aสอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชาเพ่ือเปoนมาตรฐานในการกำกับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 ขJอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค̂ และผลการเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 มุ]งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ ดaานการสอนภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัฒนธรรม บูรณาการ    

การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และองค2กร  
 

 1.2 ความสำคัญ 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 เปoนสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตa มีบทบาทสำคัญ

ในการสรaางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ในพื ้นท่ีใหaมีความพรaอมและตอบสนองต]อความตaองการของสังคม 

โดยเฉพาะบุคลากรดaานการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง ป�จจุบัน ภาษาอังกฤษยังคงเปoนทักษะที่มีความสำคัญและจำเปoน

สำหรับพลเมืองโลก เพราะถือว]าเปoนภาษาสื่อกลางสากลในการติดต]อสื่อสาร ทั้งการติดต]อสื่อสารทั่วไป และการ

ติดต]อส่ือสารเพ่ือการประกอบอาชีพ ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในพ้ืนท่ีน้ีจึงเปoน

สิ่งจำเปoนและสำคัญ เพราะจะช]วยยกระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีใหaดีขึ้นอย]างต]อเนื่อง

และยั่งยืน คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 เล็งเห็นถึงความจำเปoนและความสำคัญดังกล]าว 

จึงออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ข้ึน  โดยมีแนวคิดว]า ความเขaาใจและ

ความสามารถดaานภาษาอังกฤษถือเปoนคุณลักษณะสากล ช]วยใหaเกิดความเขaาใจและความสามารถในการสื่อสาร

ระหว]างวัฒนธรรม สรaางความตระหนักและยอมรับความหลากหลาย และความแตกต]างในอัตลักษณ2ของพื้นท่ี 

ดaวยเหตุผลดังกล]าว ผูaที่มีหนaาที่ความรับผิดชอบการสอนดaานภาษาอังกฤษใหaแก]เยาวชนในพื้นที่ตaองไดaรับการ

พัฒนาดaานองค2ความรูa ความสามารถ และทักษะดaานการปฏิบัติการสอน และการวิจัย ตลอดจนพัฒนาใหaเปoน

บุคลากรที่มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เปoนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของชุมชน สังคม และวิชาชีพ เพื่อพัฒนา

ส]งเสริมใหaสามารถพัฒนายกระดับการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ีท่ีดีข้ึน 
 

 1.3 วัตถุประสงค̂ และผลการเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  1.3.1 วัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

  มหาบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลaว จะมีคุณธรรมและจริยธรรม ความรูa ความสามารถ ดังน้ี 

  1. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ท้ังดaานวิชาการและวิชาชีพ  

2. มีทักษะการใชaภาษาอังกฤษในการฟ�ง พูด อ]าน เขียน การนำเสนอและการอภิปราย  

3. มีความสามารถในการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูa 

4. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมดaานการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคลaองกับบริบทของ

ชุมชนและสังคม 
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5. มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษและความสามารถอ่ืนๆท่ีเก่ียวขaองกับวิชาชีพ 

 

 

 

 

1.3.2 ผลลัพธ̂การเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 

ผลลัพธ'การเรียนรู0ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู0

ทั่วไป 

(Generic LO) 

ผลการเรียนรู0

เฉพาะสาขา

(Specific LO) 

*Cognitive 

Domain 

(Knowledge) 

**Psycho 

motor 

Domain 

(Skills) 

**Affective 

Domain 

(Attitude) 

PLO1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณด;านวิชาการและวิชาชีพ 
✓  Ap  ✓ 

PLO2 แสดงออกถึงทักษะการใช;ภาษาอังกฤษใน

การฟIง พูด อKาน เขียน การนำเสนอและการ

อภิปราย 

✓  An ✓ ✓ 

PLO3 สร;างสรรคQงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู; 

 ✓ C ✓ ✓ 

PLO4 พัฒนานวัตกรรมด;านการสอนภาษาอังกฤษที่

สอดคล;องกับบริบทของชุมชนและสังคม  
 ✓ C ✓ ✓ 

PLO5 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ และ 

ความสามารถที่เกี่ยวข;องกับวิชาชีพ 

 ✓ C ✓ ✓ 

*ระบุโดยใช;สัญลักษณQ (Bloom’s Taxonomy) ดังนี ้

 Remembering  แทนด;วยสัญลักษณQ  “R”  Understanding  แทนด;วยสัญลักษณQ  “U” 

 Applying   แทนด;วยสัญลักษณQ  “Ap”  Analyzing  แทนด;วยสัญลักษณQ  “An” 

 Evaluating   แทนด;วยสัญลักษณQ  “E”  Creating    แทนด;วยสัญลักษณQ  “C” 

**ระบุโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในชKอง Psychomotor Domain (Skills) และ Affective Domain (Attitude) 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ̂ระหวIางผลลัพธ̂การเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรูS* 

ตารางสรุปผลการเรียนรู0แตcละด0าน 

1. ด0านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด0านความรู0 3. ด0านทักษะทางปmญญา 4. ด0านทักษะความสัมพันธ'ระหวcาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการวิเคราะห'เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช0

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.1 มีวินัย ตรงต.อเวลา มีสัมมา

คารวะ ซื่อสัตย9 สุจริต รับผิดชอบ   

ต.อตนเองและสังคม  

   1.2 เขCาใจสังคมพหุวัฒนธรรม 

เคารพกฎระเบียบและขCอบังคับต.าง ๆ 

ขององค9กรและสังคม 

   1.3 รับฟNงความคิดเห็นของผูCอื่น 

เคารพสิทธิ มีภาวะความเปTนผูCนำและ

ผูCตาม 

   1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

   2.1 มีความรูCและความเขCาใจ

พื้นฐานดCานภาษาศาสตร9และศาสตร9

ที่เกี่ยวขCองกับการสอนภาษาอังกฤษ 

   2.2 มีความรูCและความเขCาใจ

เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิง

ทฤษฎี และปฎิบัติในเนื้อหาดCานการ

สอนภาษาอังกฤษใหCกับผูCเรียนที่ไม.ใช.

เจCาของภาษา 

   2.3 สามารถบูรณาการความรูCใน

สาขาวิชาที่ศึกษากับความรูCในศาสตร9

อื่นๆ ที่เกี่ยวขCอง 

   2.4 สามารถประยุกต9ใชCความรูCและ

ทักษะดCานการสอนภาษาอังกฤษ

ใหCกับผูCเรียนที่ไม.ใช.เจCาของภาษาใน

การปฏิบัติงานจริงไดC 

   3.1 มีความคิดอย.างมีวิจารณญาณ

ที่ดี สามารถวิเคราะห9 อภิปราย และ

ประยุกต9ใชCทฤษฎีทางดCาน

ภาษาศาสตร9และการเรียนการสอน

สอนภาษาไดCอย.างเหมาะสม 

   3.2 สามารถสืบคCนขCอมูล และ

แสวงหาความรูCเพิ่มเติมไดCดCวยตนเอง 

เพื่อการเรียนรูCตลอดชีวิต และทันต.อ

การเปลี่ยนแปลงทางองค9ความรูCและ

เทคโนโลยีใหม. 

   3.3 สามารถคิด วิเคราะห9 และ

แกCไขปNญหาดCานการสอน

ภาษาอังกฤษอย.างมีระบบ รวมถึงการ

ใชCขCอมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ทำงานไดCอย.างมีประสิทธิภาพ 

   3.4 สามารถบูรณาการองค9ความรูC

ที่เกี่ยวขCองไดCอย.างเหมาะสม 

   4.1 มีความสามารถในการปรับตัว

และมีปฏิสัมพันธ9อย.างสรCางสรรค9กับ

บุคคล สามารถทำงานเปTนทีม และ

รูCจักบทบาทของผูCนำ/สมาชิกในกลุ.ม  

   4.2 สามารถใชCความรู Cในศาสตร9    

ท ี ่ศึกษามาช ี ้นำส ังคมในประเด็น       

ที่เหมาะสม 

   4.3 ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร เ ร ี ย น รูC         

เพื่อพัฒนาตนเองอย.างต.อเนื่อง 

   4.4 มีความรับผิดชอบต.อหนCาที่   

ต.อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทาง

เพื่อการแกCปNญหา และมีความ

รับผิดชอบทั้งส.วนตัวและส.วนรวม 

   5.1 สามารถประยุกต9ใชCหลัก

ตรรกะ คณิตศาสตร9 สถิติ การใชC

คอมพิวเตอร9 และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในชีวิตประจำวันไดCอย.าง

เหมาะสม 

   5.2 มีความสามารถในการวิเคราะห9 

แปลความหมายข Cอม ูลเช ิงต ัวเลข   

และใช C เทคโนโลย ีสารสนเทศไดC

ถูกตCอง 

   5.3 สามารถใช Cภาษาส ื ่อสารไดC

อย . างม ีประส ิทธ ิภาพท ั ้ งการพูด       

การฟNง การเขียน และการถ.ายทอด

ขCอมูลข.าวสารแก.ผูCอื่นไดCอย.างเขCาใจ 

   5.4 สามารถเลือกใชCเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเขCาถึงแหล.งขCอมูล

ในศาสตร9ที่ศึกษา และนำเสนอ

สารสนเทศไดCอย.างเหมาะสม  
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ผลลัพธ'การเรียนรู0ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

1. ด0านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด0านความรู0 3. ด0านทักษะทางปmญญา 4. ด0านทักษะความสัมพันธ'

ระหวcางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด0านทักษะการวิเคราะห'

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 แสดงออกถึงคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณด;าน

วิชาการและวิชาชีพ 
• • • • 

        
•   • 

    

PLO2 แสดงออกถึงทักษะการใช;

ภาษาอังกฤษในการฟIง พูด อKาน 

เขียน การนำเสนอและการอภิปราย 

   
 •  •  • •    • •  • • • • 

PLO3 สร;างสรรคQงาน วิจัยเกี่ยวกับ

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู; 

    

  • • • • • •  • • • • •  • 

PLO4 พัฒนานวัตกรรมด;านการ

สอนภาษาอังกฤษที่สอดคล;องกับ

บริบทของชุมชนและสังคม 

 •   • • • • • • • •  • • •   •  

PLO5 พัฒนาหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลภาษาอังกฤษ และ 

ความสามารถที่เกี่ยวข;องกับวิชาชีพ 

  • •   • • •   •  •  •   • 
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1.3.4 ตารางแสดงความสัมพันธ̂ระหวIางรายวิชาและผลลัพธ̂การเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)* 

รหัสวิชา รายวิชา PLO1 แสดงออกถึง

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณด?านวิชาการ

และวิชาชีพ 

PLO2 แสดงออกถึงทักษะ

การใช?ภาษาอังกฤษในการ

ฟJง พูด อLาน เขียน การ

นำเสนอและการอภิปราย 

PLO3 สร?างสรรคRงาน วิจัย

เกี่ยวกับหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การ

วัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู? 

PLO4 พัฒนานวัตกรรม

ด?านการสอนภาษาอังกฤษ

ที่สอดคล?องกับบริบทของ

ชุมชนและสังคม 

PLO5 พัฒนาหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผลภาษา 

อังกฤษและความสามารถ 

ที่เกี่ยวข?องกับวิชาชีพ 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน* 

11-036-101 พื้นฐานการศึกษา At    Ap 

หมวดวิชาบังคับ 

11-036-201 การพัฒนาหลักสูตร Ap An C Ap Ap 

11-036-202 การวัดและประเมินผลทางภาษา  U   An Ap 

11-036-203 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอน

ภาษาอังกฤษ   

Ap E E  Ap 

11-036-204 ทฤษฎีการเรียนรู ;ภาษาและการสอน

ภาษาอังกฤษ 

At   Ap Ap 

11-036-205 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา  Ap Ap C Ap Ap 

11-036-206 สัมมนา 1 Ap Ap C  Ap 

11-036-207 สัมมนา 2 Ap Ap C  Ap 

11-036-208 สัมมนา 3 Ap Ap C  Ap 
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รหัสวิชา รายวิชา PLO1 แสดงออกถึง

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณด?านวิชาการ

และวิชาชีพ 

PLO2 แสดงออกถึงทักษะ

การใช?ภาษาอังกฤษในการ

ฟJง พูด อLาน เขียน การ

นำเสนอและการอภิปราย 

PLO3 สร?างสรรคRงาน วิจัย

เกี่ยวกับหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การ

วัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู? 

PLO4 พัฒนานวัตกรรม

ด?านการสอนภาษาอังกฤษ

ที่สอดคล?องกับบริบทของ

ชุมชนและสังคม 

PLO5 พัฒนาหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผลภาษา 

อังกฤษและความสามารถ 

ที่เกี่ยวข?องกับวิชาชีพ 

หมวดวิชาเลือก 

11-036-301 ภาษาและการสื่อสารระหวKางวัฒนธรรม Ap An  An An 

11-036-302 การเรียนรู ;ภาษาอังกฤษผKานสื ่อหลาก

รูปแบบ 

Ap An  E Ap 

11-036-303 การวิเคราะหQภาษา  Ap Ap   Ap 

11-036-304 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการ

ประยุกตQใช;ในการสอนภาษาอังกฤษ 

Ap An  Ap Ap 

11-036-305 วัฒนธรรม ภาษา และการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

Ap An E E Ap 

11-036-306 การเรียนภาษาผKานวรรณกรรม  Ap Ap  An Ap 

11-036-307

  

มุมมองด;านภาษาศาสตรQเชิงสังคม

สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 

Ap Ap   An 

วิทยานิพนธ9 / สารนิพนธ9 

11-036-401 วิทยานิพนธQ  E C C E Ap 

11-036-402 สารนิพนธQ  E E C An Ap 
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2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ̂ หลักฐาน / ตัวบIงช้ี 

- มาตรฐานหลักสูตร - จัดการประเมินหลักสูตรจากผูaมี

ส]วนไดaส]วนเสียรวมท้ังจาก

ผูaทรงคุณวุฒิ เพ่ือนำผลการประเมิน

มาปรับปรุงหลักสูตร 

- สำรวจความตaองการของ

ตลาดแรงงาน 

- วิเคราะห2สถานการณ2 นโยบายรัฐท่ี

เก่ียวขaองกับหลักสูตรอย]าง

สม่ำเสมอ 

- เอกสารรายงานผลการ

ประเมินหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรจากผูaมีส]วนไดa    

ส]วนเสีย และผูaทรงคุณวุฒิ 

- รายงานผลการสำรวจความ

ตaองการของตลาดแรงงาน  

- รายงานผลการวิเคราะห2

สถานการณ2 

- การเรียนการสอน - จัดหาอาจารย2ท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

- จัดหาส่ือประกอบการสอนและการ

คaนควaาเพ่ิมเติม เช]น วารสาร 

ฐานขaอมูลออนไลน2 ในทุกๆ ปl

การศึกษาเพ่ือใหaนักศึกษามีโอกาส

เขaาถึงแหล]งสืบคaนองค2ความรูaของ

สาขาวิชา 

- จัดใหaมีกรรมการกำกับมาตรฐาน

วิชาการดูแลมาตรฐานรายวิชา 

- รายช่ือและคุณวุฒิ อาจารย2

ผูaรับผิดชอบหลักสูตร 

- ขaอมูลอาจารย2ท่ีทำหนaาท่ี

ต]างๆ ในหลักสูตรเปoนไปตาม

เกณฑ2มาตรฐานหลักสูตร 

- จำนวน ฐานขaอมูลออนไลน2

หนังสือและวารสาร 

- รายช่ือคณะกรรมการกำกับ

มาตรฐานวิชาการของ

หลักสูตร 

- รายงาน มคอ.3 มคอ.5 และ 

มคอ.7  

- การพัฒนานักศึกษา - ส]งเสริมใหaนักศึกษาเขaารับการ

ฝ�กอบรม สัมมนา และนำเสนอ

ผลงานวิชาการในระดับทaองถ่ิน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม

ศักยภาพและความเหมาะสม  

- ส]งเสริมใหaนักศึกษาเขaาร]วมกิจกรรม

ทางดaานบริการวิชาการ ดaาน

- จำนวนกิจกรรมโครงการ

พัฒนานักศึกษา 

- รaอยละของนักศึกษาท่ีเขaาร]วม

อบรม สัมมนาและนำเสนอ

ผลงานวิชาการ 

- รaอยละของนักศึกษาท่ีเขaาร]วม

กิจกรรมหรือระดับความพึง
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แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ̂ หลักฐาน / ตัวบIงช้ี 

ศิลปวัฒธรรม ท้ังท่ีเปoนกิจกรรมของ

คณะ มหาวิทยาลัย และทaองถ่ิน  

- ส]งเสริมการพัฒนานักศึกษาในดaาน

ทักษะต]าง ๆ เช]น การนำเสนอ

ผลงานวิชาการในเวทีสาธารณะ 

โดยทำการส]งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาในทุกภาคการศึกษา หรือ

ตามโอกาสและความเหมาะสม 

- ส]งเสริมใหaนักศึกษาเขaาร]วมการทำ

วิจัยในช้ันเรียนของอาจารย2 เพ่ือ

เสริมสรaางประสบการณ2การวิจัย   

ในสถานการณ2จริง หรือ การจัดหา

แหล]งขaอมูล แหล]งเรียนรูaหรือ 

สภาพแวดลaอมเพ่ือส]งเสริมการ

เรียนรูaตามสภาพจริง 

- ส]งเสริมใหaนักศึกษามีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูaกับผูaเช่ียวชาญใน

ระดับต]างๆ ท้ังภายในและภายนอก

คณะ  

พอใจของนักศึกษาต]อ

กิจกรรม 

- จำนวนผลงานวิจัยร]วมของ

อาจารย2และนักศึกษา  

- การวิจัย - สนับสนุนใหaอาจารย2ผลิตผลงาน

วิชาการและตีพิมพ2เผยแพร]     

อย]างต]อเน่ือง 

- รaอยละของอาจารย2ท่ีมี

ผลงานวิจัยและการตีพิมพ2

เผยแพร] 

- การพัฒนาบุคลากร - สนับสนุนอาจารย2ประจำหลักสูตร

ใหaมีโอกาสพัฒนาตนเองอย]างเต็ม

ศักยภาพ 

- ส]งเสริมและสนับสนุนอาจารย2ใหa

ผลิตและเผยแพร]ผลงานวิจัยท้ังใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- รaอยละของอาจารย2ท่ีเขaาร]วม

อบรม สัมมนา และนำเสนอ

ผลงานวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ 

- การบริการวิชาการสู]สังคม - สนับสนุนใหaอาจารย2ประจำ

หลักสูตรบริการวิชาการ            

แก]หน]วยงานภายนอก 

- รaอยละของอาจารย2ท่ี

ใหaบริการวิชาการสู]ชุมชน 
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แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ̂ หลักฐาน / ตัวบIงช้ี 

- จัดการประชุมวิชาการ สัมมนา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหaความรูa

แก]หน]วยงานภายนอก เช]น 

โรงเรียน หน]วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย หน]วยงานรัฐ และ 

เอกชน 

- รายงานผลการบริการ

วิชาการแก]หน]วยงาน

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

          หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรJางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เปoนไปตามขaอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2ว]าดaวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

เปoนระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปlการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศีกษา

ตaนและภาคการศึกษาปลาย ในหน่ึงภาคการศึกษาตaองมีเวลาศึกษาไม]นaอยกว]า 15 สัปดาห2 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรSอน 

 ไม]มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรaอน 
 

1.3  การเทียบเคียงหนIวยกิตในระบบทวิภาค 

           เปoนไปตามขaอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 ว]าดaวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตaน เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผูSเขSาศึกษา  

 2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาท่ีเก่ียวขaอง  

 2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ2การสอนภาษาอังกฤษหลังจากสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ไม]นaอยกว]า 1 ปl หรือไดaรับความยินยอมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 และตaองมีคุณสมบัติอย]างใดอย]างหน่ึง 

ดังต]อไปน้ี  

  2.2.1 มีผลสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL IBT อย]างนaอย 65 หรือ TOEFL CBT อย]างนaอย 65    

โดยตaองเปoนคะแนนการทดสอบไม]เกิน 2  ปlก]อนวันสมัคร 

  2.2.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษ  IELTS อย]างนaอย 5.5 หรือ เทียบเท]า หากใชaผลการทดสอบอ่ืนท่ี

เปoนท่ียอมรับ โดยตaองเปoนคะแนนการทดสอบไม]เกิน 2  ปlก]อนวันสมัคร 

  2.2.3 ผูaสมัครท่ีผ]านการคัดเลือก แต]ไม]มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังขaอ 2.1 หรือ 2.2 สามารถ

ส]งผลสอบภาษาอังกฤษดังกล]าว ภายในระยะเวลาก]อนการสอบเคaาโครงการวิจัยของตนเอง 

 2.3  เปoนผูaผ]านการสอบขaอเขียนและสอบสัมภาษณ2ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

  2.4  มีคุณสมบัติครบถaวนตามขaอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 ว]าดaวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และ/หรือ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 

2.3 ป�ญหาของนักศึกษาแรกเขSา 

2.3.1 นักศึกษาแรกเขaาบางส]วนมีทักษะภาษาอังกฤษที ่จำเปoนต]อการเรียนในสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษไม]เพียงพอ 

2.3.2 นักศึกษาบางส]วนไม]ไดaจบดaานการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง จึงตaองการการพัฒนาพื้นฐานความรูa

ดaานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร2ภาษาอังกฤษ ถึงแมaว]าจะมีประสบการณ2ดaานการสอน 

2.4 กลยุทธ̂ในกาดำเนินการเพ่ือแกSไขป�ญหา/ขSอจำกัดของนักศึกษาในขSอ 2.3 

2.4.1 สนับสนุนใหaนักศึกษาพัฒนาภาอังกฤษโดยการเรียนเพิ ่มเติมทั ้งก]อนเขaามาเรียนในหลักสูตร       

และระหว]างการเรียนในหลักสูตร 

2.4.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัฒนธรรม จัดโครงการฝ�กอบรมความรูaพื ้นฐาน      

และทฤษฎีดaานการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือส]งเสริมพ้ืนฐานทางวิชาการและสรaางเสริมประสบการณ2ใหaแก]ผูaเรียน  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูSสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป̀ 
 

แผน ก แบบ ก2 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตIละป̀การศึกษา (คน) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ช้ันปlท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปlท่ี 2 - 5 5 5 5 
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รวม 5 10 10 10 10 

คาดวIาจะจบการศึกษา - 5 5 5 5 
 

 

แผน ข 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตIละป̀การศึกษา (คน) 

2566 2567 2568 2569 2570 

ช้ันปlท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปlท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดวIาจะจบการศึกษา - 5 5 5 5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ  
 

รายละเอียดรายรับ 
ป̀งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ค]าบำรุงการศึกษา - - - - - 

ค]าลงทะเบียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายรับ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 งบประมาณรายจIาย 
 

รายการ ป'งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบดำเนินงาน      

1. คwาใชrจwายบุคลากร/

คwาตอบแทน 
150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2. คwาวัสดุ/คwาสาธารณูปโภค 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

งบลงทุน      

1. คwาครุภัณฑ- 40,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
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รายการ ป'งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

2. คwาท่ีดินและส่ิงกwอสรrาง - - - - - 

งบรายจwายอ่ืน ๆ  100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม 310,000 620,000 620,000 620,000 620,000 

ค9าใช<จ9าย/หัวนักศึกษา 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหนIวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขSามสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่ตaองการศึกษาในหลักสูตร 

โดยการเทียบโอนหน]วยกิตใหaเปoนไปตามขaอบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 ว]าดaวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 
 

3. หลักสูตรและอาจารย̂ผูSสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนIวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม]นaอยกว]า 36 หน]วยกิต 

3.1.2 โครงสรSางหลักสูตร  

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน* 2* 2* 

หมวดวิชาบังคับ 15 15 

หมวดวิชาเลือก 9 15 

วิทยานิพนธ2 12 - 

สารนิพนธ2 - 6 

รวมไมIนSอยกวIา 36 หนIวยกิต 36 หนIวยกิต 

หมายเหตุ  * ลงทะเบียนเรียนแบบไม]นับหน]วยกิต 

 

 

 

 

3.1.3 สอบประมวลความรูS (Comprehensive Examination) 
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นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ที่ศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ2ของหลักสูตรแลaว จะตaอง

สอบประมวลความรูa โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปoนผูaกำหนดรายวิชาที่สอบใหaทราบล]วงหนaา และใหaผล

การสอบเปoน ผ]าน (S) หรือ ไม]ผ]าน (U) ในกรณีท่ีสอบไม]ผ]านในคร้ังแรก ใหaสอบใหม]ไดaอีก 2 คร้ัง  

 

3.1.4  รายวิชาในหลักสูตร 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                   จำนวนหนIวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

  1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  

  นักศึกษา ที่ไม]ไดaสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการสอนภาษาอังกฤษ ตaองลงทะเบียน

เรียนแบบไม]นับหน]วยกิตในหมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน และไดaผลการเรียน “ผ]าน” (ค]าระดับคะแนน S) ดังน้ี  
 

11-036-101  พ้ืนฐานการศึกษา     2(2-0-4)*  

   (Foundation of Education)    (*ไม]นับหน]วยกิต) 

 

  2) หมวดวิชาบังคับ 

นักศึกษา ตaองลงทะเบียนเรียนชุดวิชา และรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับ  รวมจำนวน 15 หน]วยกิต 

ประกอบดaวยรายวิชา ดังต]อไปน้ี 

11-036-201  การพัฒนาหลักสูตร     2(2-1-3) 

(Curriculum Development) 

11-036-202  การวัดและประเมินผลทางภาษา    2(2-1-3) 

(Language Evaluation and Assessment)  

11-036-203  ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2(2-1-3)  

    เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   

    (Media, Innovation and Information and Communication  

    Technology for English Language Teaching)  

11-036-204  ทฤษฎีการเรียนรูaภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)  

   (Language Learning Theories and English Language Teaching)  

11-036-205  สถิติและการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 

   (Statistics and Educational Research) 

11-036-206  สัมมนา 1      1(0-3-0) 

   (Seminar 1)   

11-036-207  สัมมนา 2      1(0-3-0) 

   (Seminar 2)   

11-036-208  สัมมนา 3      1(0-3-0) 
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   (Seminar 3)   

 

 

 

3) หมวดวิชาเลือก 

 นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก2 ตaองลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จำนวนไม]นaอย

กว]า 9 หน]วยกิต และนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ตaองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จำนวนไม]นaอย

กว]า 15 หน]วยกิต ประกอบดaวยรายวิชา ดังต]อไปน้ี 

11-036-301  ภาษาและการส่ือสารระหว]างวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

   (Language and Intercultural Communication) 

11-036-302 การเรียนรูaภาษาอังกฤษผ]านส่ือหลากรูปแบบ  3(2-2-5)  

(English Multimodal Literacies) 

11-036-303  การวิเคราะห2ภาษา     3(2-2-5)  

(Language Analysis) 

11-036-304  นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต2ใชa   3(2-2-5) 

ในการสอนภาษาอังกฤษ  

(World Englishes and Implications for  

English Language Teaching) 

11-036-305  วัฒนธรรม ภาษา และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  3(2-2-5) 

   (Language Culture and Social Changes) 

11-036-306  การเรียนรูaภาษาผ]านวรรณกรรม    3(2-2-5) 

   (Language Learning through Literature)  

11-036-307 มุมมองดaานภาษาศาสตร2เชิงสังคม     3(2-2-5) 

สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 

(Sociocultural Perspective for English Language Teaching) 
 

  4) หมวดวิทยานิพนธ̂ / สารนิพนธ̂ 

แผน ก แบบ ก2 

11-036-401  วิทยานิพนธ2      12(0-36-0) 

   (Thesis) 

   แผน ข 

11-036-402  สารนิพนธ2      6(0-18-0) 

   (Minor Thesis) 
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การกำหนดรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ลำดับวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป / = 1 

 หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  

หมวดวิชาบังคับ  = 2 

หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ9 = 4 

 
หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต   = 4 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   = 5 

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   = 6 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   = 7 

 

สาขาวิชาสังคมศาสตร9 = 01 
สาขาวิชามนุษยศาสตร9 = 02 
สาขาวิชาภาษาศาสตร9 = 03 
 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  = 01 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    = 02 

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  = 03 

คณะพยาบาลศาสตร9   = 04 

คณะวิศวกรรมศาสตร9  = 05 

คณะเกษตรศาสตร9   = 06 

คณะวิทยาการจัดการ  = 07 

คณะแพทยศาสตร9   = 08 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา = 09 

คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี = 10 

คณะศิลปศาสตร9   = 11 

บัณฑิตศึกษา   = 12 

X X X X X X X X 
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แผน ก แบบ ก2 

ป̀การศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาตSน 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-101  พ้ืนฐานการศึกษา     2(2-0-4)*  

   (Foundation of Education)    (*ไม]นับหน]วยกิต) 

11-036-201  การพัฒนาหลักสูตร     2(2-1-3) 

(Curriculum Development) 

11-036-202  การวัดและประเมินผลทางภาษา    2(2-1-3) 

(Language Evaluation and Assessment)  

11-036-203  ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2(2-1-3)  

    เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   

    (Media, Innovation and Information and Communication  

    Technology for English Language Teaching)  

11-036-204  ทฤษฎีการเรียนรูaภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)  

   (Language Learning Theories and English Language Teaching) 

11-036-206  สัมมนา 1      1(0-3-0) 

   (Seminar 1)   

      รวม     10 หนIวยกิต 

 

ป̀การศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-205  สถิติและการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 

   (Statistics and Educational Research) 

11-036-207  สัมมนา 2      1(0-3-0) 

   (Seminar 2) 

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 
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     รวม     10 หนIวยกิต 
 

ป̀การศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาตSน 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-208  สัมมนา 3      1(0-3-0) 

   (Seminar 3)  

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 

11-036-401  วิทยานิพนธ2      6(0-18-0) 

   (Thesis) 

  รวม                                              10 หนIวยกิต 
 

 

ป̀การศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-401  วิทยานิพนธ2      6(0-18-0) 

   (Thesis) 

รวม      6 หนIวยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตร              36 หนIวยกิต  

 
 

แผน ข 

ป̀การศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาตSน 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-101  พ้ืนฐานการศึกษา     2(2-0-4)*  

   (Foundation of Education)    (*ไม]นับหน]วยกิต) 

11-036-201  การพัฒนาหลักสูตร     2(2-1-3) 

(Curriculum Development) 

11-036-202  การวัดและประเมินผลทางภาษา    2(2-1-3) 

(Language Evaluation and Assessment)  

11-036-203  ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2(2-1-3)  

    เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   

    (Media, Innovation and Information and Communication  

    Technology for English Language Teaching)  

11-036-204  ทฤษฎีการเรียนรูaภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)  
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   (Language Learning Theories and English Language Teaching) 

11-036-206  สัมมนา 1      1(0-3-0) 

   (Seminar 1)   

      รวม     10 หนIวยกิต 

 

ป̀การศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-205  สถิติและการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 

   (Statistics and Educational Research) 

11-036-207  สัมมนา 2      1(0-3-0) 

   (Seminar 2) 

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 

     รวม     10 หนIวยกิต 

 

 

ป̀การศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาตSน 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-208  สัมมนา 3      1(0-3-0) 

(Seminar 3) 

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 

xx-xx-xxx วิชาเลือก           3(x-x-x) 

11-036-402  สารนิพนธ2      3(0-9-0) 

   (Minor Thesis) 

  รวม 13 หนIวยกิต 
 

ป̀การศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา   หนIวยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดSวยตนเอง) 

11-036-402  สารนิพนธ2      3(0-9-0) 

   (Minor Thesis) 

รวม       3 หนIวยกิต 

      รวมตลอดหลักสูตร     36 หนIวยกิต 
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 3.1.5   คำอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

11-036-101  พ้ืนฐานการศึกษา     2(2-0-4)* 

   (Foundation of Education)    (*ไม]นับหน]วยกิต)  

รายวิชาบังคับกIอน : - 

ความสําคัญของหลักการ แนวคิด หลักปรัชญาและหลักจิตวิทยาที่มีต]อการจัดการศึกษา การจัด

หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูa บทบาทของการศึกษา ที่มีต]อการพัฒนาสังคม 

การศึกษาตลอดชีวิตและบทบาทการศึกษา การบูรณาการแนวคิด เพื่อประยุกต2ใชaกับการเปล่ียนแปลง

บริบทของโลกและสังคม ฝ�กประสบการณ2ภาคสนามอย]างนaอย 15 ช่ัวโมง และนำเสนอ  

The importance of principle, philosophy and psychology towards educational 

management, curriculum arrangement, teaching, learning and evaluation; learning and 

human development; educational role in society, long life learning; the integration among 

concepts, basic theory, philosophy with the changing context of society and the world;  

field experienced at least 15 hours practice and presentation 

 

 

 

 
 

ข. หมวดวิชาบังคับ 

11-036-201  การพัฒนาหลักสูตร     2(2-1-3) 

(Curriculum Development) 

รายวิชาบังคับกIอน : - 

แนวคิดทางการศึกษากับการออกแบบหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ แนวคิดและป�จจัยพื้นฐานใน

การพัฒนาหลักสูตร องค2ประกอบหลักสูตร รูปแบบ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร 

วิเคราะห2 จัดทํา นําหลักสูตรไปใชa ประเมิน และนําผลการประเมินไปใชaในการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

The matter of educational concepts towards curriculum design, curriculum theory, 

principles, concepts and fundamental factors of curriculum design, curriculum design models and 
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processes, curriculum assessment; analyzing, preparing, applying the curriculum and evaluation 

results to develop school curriculum and to develop English curriculum 

 

11-036-202  การวัดและประเมินผลทางภาษา    2(2-1-3) 

(Language Evaluation and Assessment)  

รายวิชาบังคับกIอน : - 

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการทดสอบแบบดั้งเดิมและแบบใหม] แนวปฏิบัติการสำคัญเกี่ยวกับการ

ประเมินความสามารถทางภาษา การวัดและประเมินผลการเรียนรaู การประเมินอิงสมรรถนะ การสรaางและการ

วิเคราะห2คุณภาพเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรูa การวัดและประเมินผลการเรียนรaูทางภาษา การบริหาร

การสอบ การนําผลการประเมินไปใชaพัฒนาผูaเรียน  

Theories, principles and concepts of test in traditional aspects and new aspects; guidelines 

for language learning measurement and evaluation; learning assessment; competency-based 

evaluation; quality construction and analysis of learning measurement and evaluation tools; 

language learning measurement and evaluation; test management; applications of evaluation 

results for learners’ development 

 

11-036-203  ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2(2-1-3)  

    เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   

    (Media, Innovation and Information and Communication  

    Technology for English Language Teaching)  

รายวิชาบังคับกIอน : - 

 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส]งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรูaภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห2ป�ญหาที่เกิดจากการใชaนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล]ง

การเรียนรูaและเครือข]ายการเรียนรูaภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพ่ือส]งเสริมการเรียนรูaของผูaเรียน การออกแบบ การ

สรaาง การนำไปใชa การประเมิน การปรับปรุง และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ  

 

 Concepts, theories, technology and innovation in education to promote development of 

English language learning; information and communication technology; analysis of problems from 

ICT innovation; various learning sources and networks for English language to enhance students 

learning; design, creation, implementation, evaluation, improvement and development of 

innovation for English language teaching.  
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11-036-204  ทฤษฎีการเรียนรูSภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)  

   (Language Learning Theories and English Language Teaching) 

รายวิชาบังคับกIอน : - 

ทฤษฎี หลักการ ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการไดaมาของภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง และป�จจัยที่มีผลต]อ

การเรียนรูa กระบวนการเรียนรูaภาษา การใชaสองภาษา การประยุกต2ใชaในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ

ของการเรียนรูaภาษาที่สองในบริบทที่แตกต]างกันออกไป เทคนิควิธีการและแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในหaองเรียนสำหรับครู และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Theories, principles and issues in the first and the second language acquisition, influences 

on learning; processes of language learning, bilingualism and implications to teaching and learning 

a second language; processes of second language learning in different contexts; related theories; 

and essential research, techniques and approaches for English language teaching, classroom 

English for teacher, English teaching and learning activity design 

 

11-036-205  สถิติและการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 

   (Statistics and Educational Research) 
 

รายวิชาบังคับกIอน : -  

แนวคิด เทคนิค การประยุกต2ใชaสถิติเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห2และการแปล

ผล การใชaซอฟต2แวร2ที่เกี่ยวขaองเพื่อวิเคราะห2ขaอมูลทางสถิติสำหรับการดำเนินงานวิจัย แนวคิด หลักการ วิธีการ

วิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการพัฒนาองค2ความรูaและการประยุกต2ใชaทางการศึกษา การวิเคราะห2ป�ญหา 

การกำหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปร และสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำหนด

ประชากรและการเลือกกลุ]มตัวอย]าง การสรaางและพัฒนา เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขaอมูลและการ

วิเคราะห2ขaอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลขaอมูล การเขียนเคaาโครงการวิจัยและรายงานวิจัย 

จรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา  

Concepts, techniques and application of statistical analysis for quantitative and 

quanlitative research; analysis and interpretation of data; using related statistical software for 

analyzing statistical data; concepts, principles, research methodology both qualitative and 

quantitative research in the development of body of knowledge and educational applications; 

research analysis; conceptual framework and research planning; variables and hypotheses; 

research design; population and sample; development of research instruments; data collection 

and analysis of both quantitative and qualitative data; data processing; research outline and 

research report writing; development of code of ethics in educational research 

11-036-206  สัมมนา 1      1(0-3-0) 



คณะศิลปศาสตร,  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร,                                                                           30 

  

   (Seminar 1)    

รายวิชาบังคับกIอน : - 

 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและแนวโนaมในการสอนภาษาอังกฤษ ป�ญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

แนวความคิดเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชaในการสอนภาษา  

Seminar on teaching English at different levels; issues and trends in teaching English; 

problems in teaching and learning English; innovative approaches and technologies in language 

teaching 

 

 11-036-207  สัมมนา 2      1(0-3-0) 

   (Seminar 2)  

รายวิชาบังคับกIอน : 11-036-206 สัมมนา 1 

 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและแนวโนaมในการสอนภาษาอังกฤษ ป�ญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

แนวความคิดเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชaในการสอนภาษา  ต]อจาก 11-036-206 สัมมนา 1 

Seminar on teaching English at different levels; issues and trends in teaching English; 

problems in teaching and learning English; innovative approaches and technologies in language 

teaching, continuing 11-036-206 Seminar 1 

 

11-036-208   สัมมนา 3      1(0-3-0) 

   (Seminar 3)  

รายวิชาบังคับกIอน : 11-036-207 สัมมนา 2 

 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและแนวโนaมในการสอนภาษาอังกฤษ ป�ญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

แนวความคิดเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชaในการสอนภาษา ต]อจาก 11-036-207 สัมมนา 2 

Seminar on teaching English at different levels; issues and trends in teaching English; 

problems in teaching and learning English; innovative approaches and technologies in language 

teaching, continuing 11-036-207 Seminar 2 

 

ค. หมวดวิชาเลือก 

11-036-301  ภาษาและการส่ือสารระหวIางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

   (Language and Intercultural Communication ) 

รายวิชาบังคับกIอน : - 

          ภาพรวมของการส่ือสารระหว]างวัฒนธรรม การศึกษา และการสอนภาษา ทฤษฎีวัฒนธรรม ภาษาและการ

ส่ือสารระหว]างวัฒนธรรม ขaามวัฒนธรรม อัตลักษณ2และวัฒนธรรม สัญวิทยา ทฤษฎีส่ือหลากรูปแบบในการส่ือสาร
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ระหว]างวัฒนธรรม ภาษาโลกและการส่ือสารระหว]างวัฒนธรรม การส่ือสารดิจิทัลระหว]างวัฒนธรรม วัจนปฏิบัติ

ศาสตร2ระหว]างวัฒนธรรม การส่ือสารระหว]างวัฒนธรรมและอุดมการณ2การศึกษา และสมรรถนะและการตระหนัก

รูaในการส่ือสารระหว]างวัฒนธรรม และงานวิจัยในป�จจุบัน 

 An overview of intercultural communication, education and language teaching; theories of 

culture, language and intercultural and transcultural communication; identity and culture; 

semiotics and multimodality in intercultural communication; global languages and intercultural 

communication; digital intercultural communication; intercultural pragmatics; intercultural 

communication and ideology in education; intercultural communicative competence and 

intercultural awareness; and current research 

 

11-036-302  การเรียนรูSภาษาอังกฤษผIานส่ือหลากรูปแบบ   3(2-2-5)  

(English Multimodal Literacies) 

รายวิชาบังคับกIอน : - 

ความหมายของสื่อหลากรูปแบบ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ]านสื่อหลากรูปแบบ ในดaานการเรียนรูa

คำศัพท2 การอ]าน การเขียน และบทอ]านจากส่ือหลากรูปแบบ ผ]านกิจกรรมการเรียนรูa ผ]านส่ือหลากรูปแบบ ทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขaองกับการเรียนรูaผ]านส่ือหลากรูปแบบ และงานวิจัยในป�จจุบัน  

Multimodal meaning, English multimodal pedagogy in terms of vocabulary learning, 

reading, writing and multimodal texts through multimodal learning activities, related theories of 

multimodal literacies, and current research 

 

11-036-303  การวิเคราะห̂ภาษา     3(2-2-5)  

(Language Analysis) 

รายวิชาบังคับกIอน : - 

 การวิเคราะห2ภาษาในดaานเสียง ศัพท2 โครงสรaาง การใชaภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

การใชaภาษาศาสตร2เพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 Language analysis in phonology, morphology, and syntax; use of languages for 

communication both in theory and practice; application of linguistics to English language teaching 

and learning. 

 

11-036-304  นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต̂ใชS   3(2-2-5) 

   ในการสอนภาษาอังกฤษ  

(World Englishes and Implications for  
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English Language Teaching) 

รายวิชาบังคับกIอน : - 

 การวิเคราะห2เปรียบเทียบภาษาอังกฤษที่ใชaในบริบทต]าง ๆ ในโลก บทบาทของภาษาอังกฤษในป�จจุบันท่ี

ประเทศที่ใชaภาษาอังกฤษเปoนภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง และภาษาอื่น ๆ นัยสำคัญที่มีต]อการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษรวมถึงวัฒนธรรม การใชaติดต]อส่ือสาร และอัตลักษณ2 แนวโนaมในป�จจุบันเพ่ือการวิจัยในดaานการเรียน

การ สอนภาษาอังกฤษ  

 

 Analytical comparison of the English languages used in various contexts in the world; roles 

of World Englishes as first language as well as second and other languages; implications for English 

language teaching including culture, communication, and identities; current trends for research 

studies in the field of English Language Teaching 

 

11-036-305  วัฒนธรรม ภาษา และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  3(2-2-5) 

   (Language Culture and Social Changes)  

รายวิชาบังคับกIอน : - 

          ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด บทบาท หนaาที่ และความสัมพันธ2ของภาษาและวัฒนธรรม แนวโนaมการ

เปลี ่ยนแปลงทางสังคมในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ที ่ส]งผลกระทบต]อการจัดการเรียนการสอนภาษา เพื ่อนำ        

องค2ความรูaไปบูรณาการและประยุกต2ใชaในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อสรaางความเขaาใจในการ

อยู]ร]วมกันอย]างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม การเปoนพลเมืองโลก การพัฒนาสังคมอย]างยั่งยืน และการวิจัยใน

ป�จจุบัน 

          Definitions, significance, approaches, roles, and relationships of language and culture; 

trends of social change in the 21st Century, and its influences on language teaching management 

to integrate and apply knowledge in a design of language teaching; creating an understanding      

of peaceful coexistence in a multicultural society; global citizenship, sustainable social 

development; and current research 

 

11-036-306  การเรียนภาษาจากวรรณกรรม    3(2-2-5) 

(Language Learning through Literature)     

รายวิชาบังคับกIอน : - 

          การสำรวจวิธีการใชaวรรณกรรมเปoนสื่อในการสอนภาษาในชั้นเรียน การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเนaนนวนิยาย บทละครรaอยกรองและสารคดีที่เปoนภาษาอังกฤษ เนaนการ

วิเคราะห2เชิงวิพากษ2อย]างมีวิจารณญานและการใหaความหมาย อย]างสรaางสรรค2ในการอ]าน และการวิจัยในป�จจุบัน 
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          The exploration of how literature can be used as material for English language teaching in 

Multi-cultural classroom; with a focus on English language novels, plays, poems, and non-fiction; 

and with attention to critical analysis, creative expression of meaning in reading; and current 

research 

 

11-036-307  มุมมองดSานภาษาศาสตร̂เชิงสังคม   3(2-2-5) 

 สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ  

(Sociocultural Perspective for English Language Teaching) 

รายวิชาบังคับกIอน : - 

 แนวคิดพื ้นฐาน ประเด็นสำคัญทางภาษาศาสตร2 สังคมและภาษาศาสตร2 มานุษยวิทยา โดยเนaน

ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาย]อยต]าง ๆ การแปรของภาษา และความสัมพันธ2ของภาษา

และอัตลักษณ2 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 Basic concepts, important issues in sociolinguistics and anthropological linguistics, with 

emphasis on English in social and cultural contexts, language varieties and variation, relationship 

between language and identity, and integration with English language teaching  

 

ง. หมวดวิทยานิพนธ̂ 

         1)  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 จะตaองลงทะเบียนเพ่ือทำวิทยานิพนธ2 จำนวน 12 หน]วยกิต ดังน้ี 

11-036-401  วิทยานิพนธ̂      12(0-36-0) 

(Thesis)        

รายวิชาบังคับกIอน : นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาน้ีได9 เม่ือเรียนรายวิชาหมวดวิชาบังคับครบ 15    

หนBวยกิต แล9ว 

 การคaนควaา วิจัย เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อก]อใหaเกิดพัฒนาการทางวิชาการ สำหรับหัวขaอ 

วิทยานิพนธ2ท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชaระเบียบวิธีวิจัยท่ีเปoนท่ียอมรับ 
 

 Research and studies of issues in English Language Teaching to enhance academic 

development using recognized research methods. 

 

2)  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข  จะตaองลงทะเบียนเพ่ือทำสารนิพนธ2จำนวน 6 หน]วยกิต ดังน้ี 

11-036-402  สารนิพนธ̂     6(0-18-0) 

(Minor Thesis) 

รายวิชาบังคับกIอน : นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาน้ีได9 เม่ือเรียนรายวิชาหมวดวิชาบังคับครบ 15 หนBวยกิตแล9ว  
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 การคaนควaาระดับบัณฑิตศึกษา การเรียบเรียงเขียนเปoนรายงาน โดยเลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ

การสอนภาษาอังกฤษ 

 Research, compilation of findings into a report by independently choosing a topic on the 

teaching of English 
 

4.  องค̂ประกอบเก่ียวกับประสบการณ̂ภาคสนาม  

ไม]มีการฝ�กภาคสนาม การฝ�กงาน หรือ สหกิจศึกษา  

5.  ขSอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 นักศึกษาจะตaองปฏิบัติการวิจัยในหัวขaอที่เลือกสรร ภายใตaการแนะนำของอาจารย2ที่ปรึกษา หัวขaอในการวิจัย

ตaองเปoนหัวขaอทางการสอนภาษาอังกฤษ หรือ ทางสาขาวิชาภาษาศาสตร2ประยุกต2 และไดaรับการอนุมัติจาก

กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการทำโครงการวิจัย ดังน้ี  
 
 

 5.1 คำอธิบายโดยยIอ 

 หลักสูตรกำหนดใหaนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก2 จะตaองลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ2 โดย

หัวขaอวิทยานิพนธ2จะตaองเปoนเรื่องที่อยู]ในขอบเขตการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอน

ภาษาอังกฤษ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยมีอาจารย2ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิทยานิพนธ2 

และการสอบวิทยานิพนธ2ใหaเปoนไปตามหลักเกณฑ2การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร2 

  หลักสูตรกำหนดใหaนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข จะตaองลงทะเบียนรายวิชาสารนิพนธ2 โดยศึกษา

คaนควaาอิสระในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ภายใตaการแนะนำดูแลของอาจารย2ที่ปรึกษา ซึ่งเรื่องที่ศึกษาจะตaองเกี่ยวขaอง

กับการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูS 

5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1)  วินิจฉัยและจัดการ ตลอดจนใหaขaอสรุปป�ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวขaองกับการสอน

ภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัฒนธรรม ตามค]านิยมอันดีงาม หลักวิชาการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพดaานการสอน

ภาษาอังกฤษ  

5.2.2 ความรูS 

1) เขaาใจหลักวิชาและทฤษฎีที ่สำคัญในเนื ้อหาสาระของการสอนภาษาอังกฤษในบริบท             

พหุวัฒนธรรมอย]างถ]องแทa รวมท้ังสามารถออกแบบและวางแผนบทเรียน รายวิชาและหลักสูตร รวมถึงผลิตส่ือการ

เรียนการสอน ตามแนวคิดร]วมสมัยของการพัฒนาหลักสูตรไดa ตลอดจนสามารถประยุกต2ความรูaเพื่อใชaในการ

พัฒนาวิชาชีพต]าง ๆ  

2) วิเคราะห2ป�ญหาทางการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งประยุกต2ใชaในการศึกษา คaนควaาทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
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5.2.3 ทักษะทางป�ญญา 

1) แกaไขป�ญหาทางการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูa การสอนภาษาอังกฤษไดaในบริบท        

ทางวิชาการและวิชาชีพ  

2) มีแนวคิดริเริ่มและสรaางสรรค2 โดยอาศัยทักษะการสอนภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัฒนธรรม    

เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือป�ญหาท่ีเก่ียวขaองกับการสอนภาษาอังกฤษ 

3) ประเมิน สืบคaน ตีความ วิเคราะห2 สังเคราะห2และใชaผลงานวิจัย สิ ่งตีพิมพ2ทางวิชาการ          

หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม] ๆ อย]างสรaางสรรค2  

4) วางแผน และดำเนินโครงการสำคัญ หรือโครงการวิจัยคaนควaาทางวิชาการไดaดaวยตนเอง โดยใชa

ความรูaทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใชaเทคนิคการ วิจัย และใหaขaอสรุป ตลอดจนขaอเสนอแนะ      

ที่สมบูรณ2 เพื่อนำไปใชaในการแกaไข ป�ญหาต]าง ๆ ทางการสอนภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัฒนธรรมหรือขยาย       

องค2ความรูa หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู]เดิมไดaอย]างมีนัยสำคัญ  

5.2.4 ทักษะความสัมพันธ̂ระหวIางบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) แก aไขป�ญหาทางทางการสอนภาษาอังกฤษในบร ิบทพหุว ัฒนธรรมที ่ม ีความซับซ aอน               

หรือความยุ]งยากไดaดaวยตนเอง  

2) ตัดสินใจในการดำเนินงานดaวยตนเองและสามารถประเมินตนเองไดa ในประเด็นต]างๆ รวมท้ัง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหaมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงไดa  

3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และสามารถร]วมมือกับผูaอื่นในการแกaไขป�ญหา

ขaอขัดแยaง และป�ญหาต]าง ๆ ไดaอย]างเหมาะสม   

5.2.5 ทักษะในการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) สามารถสื่อสารอย]างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ]มบุคคลต]าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ   

และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอในรูปแบบที่เปoนทางการและไม]เปoนทางการ และ/หรือผ]าน        

ส่ิงตีพิมพ2ทางวิชาการและทางวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธ2หรือโครงการคaนควaาท่ีสำคัญ  

2) สามารถส่ือสารและประสานงานกับชุมชน สังคม และองค2กรไดa 

5.3 ชIวงเวลา    

ภาคการศึกษาตaน ของปlการศึกษาท่ี 2 หรือ เม่ือลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ2 หรือสารนิพนธ2 

5.4 จำนวนหนIวยกิต 

5.4.1 แผน ก แบบ ก2 

 12 หน]วยกิต 

5.4.2 แผน ข 

  6 หน]วยกิต 

5.1 การเตรียมการ 

หลักสูตรดำเนินการต้ังแต]แรกรับนักศึกษาแรกเขaา จนกระท่ังตีพิมพ2เผยแพร]ผลงานทางวิชาการสำเร็จการ 
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ศึกษา โดยผูaเรียนแผน ก แบบ ก2 และผูaเรียนแผน ข ตaองเสนอเอกสารเชิงหลักการโดยย]อก]อนภาคการศึกษาตaน 

ของปlที่ 2 หรือตามที่อาจารย2ที่ปรึกษาเห็นสมควร และมอบหมายอาจารย2ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2ร]วมพัฒนาหัวขaอ

การวิจัย และวางแผนการศึกษาตลอดจนกระบวนการวิจัย และกำหนดเวลานัดหมายในการใหaการปรึกษา         

จัดกิจกรรมรายงานความกaาวหนaาการดำเนินการวิทยานิพนธ2เปoนระยะ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อใหaนักศึกษา

ไดaมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูaร]วมกัน และเปoนแนวทางสำหรับกำกับติดตามการดำเนินการทำวิทยานิพนธ2 ตามแผน

กำกับความกaาวหนaาการศึกษาวิทยานิพนธ2และผลลัพธ2เป�าหมาย 

5.2 กระบวนการประเมินผล 

 มีการสอบหัวขaอวิทยานิพนธ2 สอบโครงร]าง และสอบป�องกัน โดยใชaกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการ

ร]วมประเมินที่เปoนกรรมการภายนอก นอกเหนือจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีการรายงานความกaาวหนaา   

การดำเนินการในทุกภาคการศึกษา ประเมินโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2  

 

แผนกำกับความกSาวหนSาการศึกษาวิทยานิพนธ̂และผลลัพธ̂เป�าหมาย 

ป̀ท่ี 

(ภาคการศึกษา) 

แผนการศึกษาวิทยานิพนธ̂ / สารนิพนธ̂

ระยะเวลา 2 ป̀ 

 

ผลลัพธ̂เป�าหมาย 

การรับสมัคร ผูaสมัครยื่นเอกสาร หรือระบุประเด็นความสนใจ

ด a า น ก า ร ส อ น ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ โ ด ย ร ะ บุ

กลุ]มเป�าหมายและประเด็นการวิจัยท่ีสนใจ 

มอบหมายอาจารย2ท ี ่ปร ึกษาทาง

วิชาการและอาจารย2ที ่ปรึกษาที ่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะสอดคลaองกับ

ความสนใจของนักศึกษา 

ปlท่ี 1 

(ภาคการศึกษาตaน - 

ภาคการศึกษาปลาย) 

- นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับบัณฑิตศึกษา แบบไม]นับหน]วยกิต เพ่ือ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับใชaใน

การเรียนการสอน การสืบคaน ขaอมูลวิชาการ

และขaอมูลวิจัยที่เปoนภาษาอังกฤษ และสามารถ

นำเสนอขaอมูลทางวิชาการ โดยใชaภาษาอังกฤษ 

 

นักศึกษารaอยละ 100 ไดaรับผลการ

ประเม ินท ักษะภาษาอ ังกฤษเชิง

วิชาการมีผลการประเมินเปoน “ผ]าน” 

ปlท่ี 2 

(ภาคการศึกษาตaน) 

- นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ2 

- นักศึกษาย่ืนเสนอสอบโครงร]างวิทยานิพนธ2 / 

การศึกษาคaนควaาอิสระ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ของคณะแต]งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร]าง

วิทยานิพนธ2 / การศึกษาคaนควaาอิสระ 

นักศึกษารaอยละ 80 สอบโครงร]าง

วิทยานิพนธ2 / การศึกษาคaนควaา

อิสระผ]าน 
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ป̀ท่ี 

(ภาคการศึกษา) 

แผนการศึกษาวิทยานิพนธ̂ / สารนิพนธ̂

ระยะเวลา 2 ป̀ 

 

ผลลัพธ̂เป�าหมาย 

- นักศึกษาเก็บรวบรวมขaอมูลวิจัย วิเคราะห2ผล 

และเขียนรายงานผล  

- นักศึกษารายงานผลความกaาวหนaาในการ

ดำเนินการทำวิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 ก]อนส้ิน

ภาคการศึกษา 

ปlท่ี 2 

(ภาคการศึกษาปลาย) 

-  นักศึกษาเก็บรวบรวมขaอมูลการวิจัย 

วิเคราะห2ผล และเขียนรายงานผล ควบคู]กับ

การเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร] 

- นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ส]งบทความวิจัย

เพ่ือพิมพ2เผยแพร]ในวารสารวิชาการ หรือ

นำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ  

- นักศึกษาย่ืนสอบป�องกันวิทยานิพนธ2 / สาร

นิพนธ2 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แต]งต้ังคณะกรรมการสอบป�องกันวิทยานิพนธ2 

/ สารนิพนธ2 

- นักศึกษาท่ียังไม]สอบโครงร]าง

วิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 ในภาค

การศึกษาตaน รaอยละ 100 สอบผ]าน

โครงร]างวิทยานิพนธ2 

- นักศึกษาท่ีสอบผ]านวิทยานิพนธ2 / 

สารนิพนธ2 แลaวรaอยละ 100 เขียน

รายงานผลการวิจัยแลaวเสร็จและส]ง

บทความวิจัยตีพิมพ2เผยแพร]ใน

วารสารท่ีไดaรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร]ผ]านเวทีการประชุมวิชาการ 

- นักศึกษารaอยละ 80  สำเร็จ

การศึกษาภายในเวลาท่ีกำหนด 2 ปl

การศึกษา 
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3.2  ช่ือ-สกุล คุณวุฒิและตำแหนIงของอาจารย̂  

3.2.1  อาจารย̂ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหนEง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 

ปRที่สำเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปRการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นางสาววัชรินทร- ฟองโหย 

 

อาจารย- ปร.ด. 

 
 

กศ.ม. 

ค.บ. 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 

(หลักสูตรนานาชาติ)     
 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร-ธานี 

2562 

 
2545 

2538 

12 12 12 12 

2 นางนูรหมOะ หะยีกาเล็ง 

 

อาจารย- Ph.D. 

MATEI 

 

B. H.Sc 

Applied Linguistics 

Teaching English as an 

International Language 

Sociology and 

Anthropology 

Universiti Utara Malaysia 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

 

International Islamic University 

2561 

2554 

 

2539 

16 16 16 16 

3 นางสาวโสภาวรรณ  หนูกุrง 

 

อาจารย- ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ.  

ภาษาศาสตร 

ภาษาศาสตร-การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

2562 

2551 

2545 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย̂ประจำ 
 

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตำแหน9ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป'ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ป'การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายวันชัย  แกrวหนูนวล  

 

ผูrชwวย

ศาสตราจารย- 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

2549 

2544 

12 12 12 12 

2 นางสาวศิริกัญญา แกwนทอง 

 

ผูrชwวย

ศาสตราจารย- 

ปร.ด.  

 

สส.ม. 

 

สธ.บ. 

บริหารการศึกษา 

 

บริหารและนโยบาย 

สวัสดิการสังคม 

สาธารณสุขศาสตร- 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมมาธิราช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

2559 

 

2548 

 

2548 

12 12 12 12 

3 นางสาวภัสร-ธีรา ฉลองเดช 

 

อาจารย- ปร.ด.  

กศ.ม. 

ค.บ. 

 ภาษาศาสตร- 

 ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สถาบันราชภัฎสงขลา 

2560 

2548 

2541 

12 12 12 12 

4 นางสาวอรทัย พรมเทพ 

 

อาจารย- ปร.ด.  

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย-และชุมชน   
พัฒนามนุษย-และสังคม 

ภาษาและวรรณคดีไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร-  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

2560 

 

2551 

2547 

16 16 16 16 

5 นายเดชดนัย จุrยชุม 

 

ผูrชwวย

ศาสตราจารย- 

ศศ.ม.  

สส.บ. 

การจัดการ สารสนเทศ  

การจัดการ สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ- 

2555 

2550 

16 16 16 16 
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ลำดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตำแหน9ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป'ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ป'การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

6 นายซาฮีฎีน นิติภาค 

 

ผูrชwวย

ศาสตราจารย- 

M.A.  

 

ศศ.บ. 

Malay Literature 

 

ภาษามลายู 

Universiti Sains 

Malaysia, Malaysia 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

 
2552 

16 16 16 16 

7 นางสาวฟารีดา กิตติวิโรจน-  
 

อาจารย- ศศ.ม. 

 

วท.บ. 

ภาษาและการส่ือสาร  

 

การจัดการประมง 

การเงิน 

สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหาร

ศาสตร- 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- 

2551 

 

2545 

12 12 12 12 

8 นายลุกมาน มะยิ 

 

 

 

อาจารย- M.A. 

 

 

ศศ.บ 

 

Teaching English to 

Speakers of Other 

Languages 

ภาษาอังกฤษ 

York St John University, 

United Kingdom 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ- 

2554 

 

 

2551 

16 16 16 16 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรูJ กลยุทธXการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ̂หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความสามารถในการทำวิจัย - มีการจัดการเรียนท่ีมีการศึกษาคaนควaาดaวยตนเอง  

-  นำเสนอผลการศ ึกษาค aนคว a าด a วยตนเอง  ในการ               

ทำวิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 มาอภิปรายในกลุ]ม 

- กำหนดใหaมี การวิพากษ2วิจารณ2เชิงวิชาการในหัวขaอต]างๆ

อย]าง สม่ำเสมอ และจัดโครงการรายงานความกaาวหนaาใน 

การทำวิจัยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูaดaานการทำวิจัย 

1.2 มีความสามารถทางการส่ือสารและใชa 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพและวิชาการ 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนaนใหaผูaเรียนไดaมีโอกาส   

ในการใชaทักษะภาษาอังกฤษ เช]น การอภิปราย การใชaส่ือ 

และการนำเสนอ โดยใชaภาษาอังกฤษ  

- สนับสนุนใหa ผูaเรียนไดaมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเปoนภาษาอังกฤษ 

- จัดกิจกรรมใหaผูaเรียนฝ�กปฏิบัติการสอนโดยใชaภาษาอังกฤษ

เปoนส่ือกลางในการเรียนการสอน  

1.3 มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน 

ภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัฒนธรรม 

- ออกแบบกิจกรรมการเร ียนการสอนในรายวิชาและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อใหaผูaเรียนเกิดทักษะการทำงาน

สอนในบริบทพหุวัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมใหaผู aเรียนฝ�กปฏิบัติวางแผนการสอนและ     

ฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานท่ีจริง 

1.4 มีความสามารถในการใชaเทคโนโลยี

ถ]ายทอดความรูaไดaอย]างเหมาะสม 

- จัดใหaผูaเรียนเขaาร]วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมดaานภาษาอังกฤษ โดยใชaเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และทันสมัย  

1.5 มีคุณธรรมจริยธรม และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย 

- กระตุaนและสรaางใหaนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และรักษา

จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองอยู]เสมอ ผ]านการปลูกฝ�ง

ในรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

- สรaางองค2ความรูaดaานจรรยาบรรณทางวิชาการแก]นักศึกษา 

และใหaนักศึกษาไดaฝ�กปฏิบัติโดยยึดหลักจรรยาบรรณทาง

วิชาการในการสรaางสรรค2และผลิตผลงานวิชาการของตนเอง 
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2.  ผลการพัฒนาการเรียนรูS 5 ดSาน ตาม TQF/มคอ.1  

 2.1 ตารางแสดงความเชื ่อมโยงระหวIางผลลัพธ^การเรียนรู Sตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาแหIงชาติ (TQF: Thailand Qualification Framework) และผลลัพธ^การเรียนรู Sของ

หลักสูตร (Program learning outcomes : PLOs) 

ผลลัพธ9การเรียนรู[ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

การศึกษาแหEงชาติ 

(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค9 

(ผลลัพธ9การเรียนรู[ของหลักสูตร  

(Program learning outcomes, PLOs) 

1. ด[านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีวินัย ตรงตKอเวลา มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย, สุจริต 

รับผิดชอบตKอตนเองและสังคม  

   2) เขUาใจสังคมพหุวัฒนธรรม เคารพกฎระเบียบและ

ขUอบังคับตKางๆ ขององค,กรและสังคม 

   3) รับฟ\งความคิดเห็นของผูUอื่น เคารพสิทธิ มีภาวะ

ความเป`นผูUนำและผูUตาม 

   4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

PLO1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ดUานวิชาการและวิชาชีพ 

 

2. ด[านความรู[ 

   1) มีความรูUและความเขUาใจพื้นฐานดUานภาษาศาสตร,

และศาสตร,ที่เกี่ยวขUองกับการสอนภาษาอังกฤษ 

   2) มีความรูUและความเขUาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ 

ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฎิบตัิในเนื้อหาดUานการสอน

ภาษาอังกฤษ 

   3) สามารถบูรณาการความรูUในสาขาวิชาที่ศึกษากับ

ความรูUในศาสตร,อื่นๆ ที่เกี่ยวขUอง 

   4) สามารถประยุกต,ใชUความรูUและทักษะดUานการสอน

ภาษาอังกฤษใหUกับผู Uเรียนที ่ไมKใชKเจUาของภาษาในการ

ปฏิบัติงานจริงไดU 

PLO3 สรUางสรรค,งาน วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูU 

PLO4 พัฒนานวัตกรรมดUานการสอนภาษาอังกฤษที่

สอดคลUองกับบริบทของชุมชนและสังคม 

PLO5 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผลภาษาอังกฤษ และความสามารถ 

ที่เกี่ยวขUองกับวิชาชีพ 

3. ด[านทักษะทางปzญญา 

   1) มีความคิดอยKางมีวิจารณญาณที่ดี สามารถวิเคราะห, 

อภิปราย และประยุกต,ใชUทฤษฎีทางดUานภาษาศาสตร,และ

การเรียนการสอนสอนภาษาไดUอยKางเหมาะสม 

PLO2 แสดงออกถึงทักษะการใชUภาษาอังกฤษในการฟ\ง 

พูด อKาน เขียน การนำเสนอและการอภิปราย 

PLO4 พัฒนานวัตกรรมดUานการสอนภาษาอังกฤษที่

สอดคลUองกับบริบทของชุมชนและสังคม 
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ผลลัพธ9การเรียนรู[ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

การศึกษาแหEงชาติ 

(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค9 

(ผลลัพธ9การเรียนรู[ของหลักสูตร  

(Program learning outcomes, PLOs) 

   2) สามารถสืบคUนขUอมูล และแสวงหาความรูUเพิ่มเติมไดU

ดUวยตนเอง เพื่อการเรียนรูUตลอดชีวิต และทันตKอการ

เปลี่ยนแปลงทางองค,ความรูUและเทคโนโลยีใหมK 

   3) สามารถคิด วิเคราะห, และแกUไขป\ญหาดUานการสอน

ภาษาอังกฤษอยKางมีระบบ รวมถึงการใชUขUอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดUอยKางมี

ประสิทธิภาพ 

   4) สามารถบูรณาการองค,ความรูUที ่เกี ่ยวขUองไดUอยKาง

เหมาะสม 

 

 

 

 

PLO5 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผลภาษาอังกฤษ และความสามารถ 

ที่เกี่ยวขUองกับวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ด[านทักษะความสัมพันธ9ระหวEางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ,อยKาง

สรUางสรรค,กับบุคคล สามารถทำงานเป`นทีม และรู Uจัก

บทบาทของผูUนำ/สมาชิกในกลุKม  

   2) สามารถใชUความรูUในศาสตร,ที่ศึกษามาชี้นำสังคมใน

ประเด็นที่เหมาะสม 

   3) มีการพัฒนาการเร ียนรู U เพ ื ่อพัฒนาตนเองอยKาง

ตKอเนื่อง 

   4) มีความรับผิดชอบตKอหนUาที ่ ต Kอสังคม สามารถ

เสนอแนะแนวทางเพ ื ่อการแก Uป \ญหา และม ีความ

รับผิดชอบทั้งสKวนตัวและสKวนรวม 

PLO1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ดUานวิชาการและวิชาชีพ 

PLO5 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผลภาษาอังกฤษ และความสามารถ 

ที่เกี่ยวขUองกับวิชาชีพ 

5. ด[านทักษะการวิเคราะห9เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช[เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) สามารถประยุกต,ใชUหลักตรรกะ คณิตศาสตร, สถิติ 

การใชUคอมพิวเตอร, และเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

ชีวิตประจำวันไดUอยKางเหมาะสม 

   2) มีความสามารถในการวิเคราะห, แปลความหมาย

ขUอมูลเชิงตัวเลข และใชUเทคโนโลยีสารสนเทศไดUถูกตUอง 

   3) สามารถใชUภาษาสื่อสารไดUอยKางมีประสิทธิภาพทั้ง

การพูด การฟ\ง การเขียน และการถKายทอดขUอมูลขKาวสาร

แกKผูUอื่นไดUอยKางเขUาใจ 

PLO2 แสดงออกถึงทักษะการใชUภาษาอังกฤษในการฟ\ง 

พูด อKาน เขียน การนำเสนอและการอภิปราย 

PLO3 สรUางสรรค,งาน วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูU 
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ผลลัพธ9การเรียนรู[ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

การศึกษาแหEงชาติ 

(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค9 

(ผลลัพธ9การเรียนรู[ของหลักสูตร  

(Program learning outcomes, PLOs) 

   4) สามารถเลือกใชUเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขUาถึง

แหลKงขUอมูลในศาสตร,ที่ศึกษา และนำเสนอสารสนเทศไดU

อยKางเหมาะสม 

 

 2.2 ผลลัพธ̂การเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

ผลลัพธ9การเรียนรู[

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ9การสอน 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู[ 

PLO1 แสดงออกถึง

คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณดUาน

วิชาการและวิชาชีพ 

 

- สอดแทรกสำนึกดUานจรรยาบรรณดUานวิชาการ

และวิชาชีพผKานการสอนและงานที่มอบหมายใหU

ทำ โดยอภิปรายเหตุการณ, หรือ ประเด็นตKางๆ ที่

เกิดขึ้นจริงในสังคม  

- ผูUสอนแสดงออกอันเป`นแบบอยKางที่ดีของผูUเรียน 

- กำหนดเกณฑ,จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพเป`นสKวนหนึ่งในการประเมินงานที่

มอบหมาย 

- การศึกษาดUวยตนเองเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำ

วิจัย การเผยแพรKผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 

และการนำผลการวิจัยไปใชU 

- สังเกตการณ, 

- พิจารณาผลงานของนักศึกษาและมี

บทลงโทษหากคัดลอกผลงานของผูUอื่น 

- รายงานการศึกษาดูงาน ภายใตU

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

- แบบประเมินการแสดงออกถึงการมี

คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ และ

วิชาการในการทำวิจัย และเผยแพรK

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและการ

นำผลงานวิจัยไปใชU 

PLO2 แสดงออกถึง

ทักษะการใชU

ภาษาอังกฤษในการฟ\ง 

พูด อKาน เขียน การ

นำเสนอและการ

อภิปราย 

- การมอบหมายผูUเรียนศึกษาคUนควUาและนำเสนอ

องค,ความรูUในศาสตร,ที่เกี่ยวขUองโดยใชU

ภาษาอังกฤษเป`นสื่อ 

- ผูUสอนแสดงออกอันเป`นแบบอยKางที่ดีในการใชU

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผูUเรียน 

- การสัมมนาวิทยานิพนธ, 

- การนำเสนอรายงาน หรือผลงานวิชาการในชั้น

เรียน หรือ การประชุมวิชาการ 

- การสัมมนาวิชาการในประเด็นที่เลือกสรรดUาน

การสอนภาษาอังกฤษใหUกับผูUเรียนในบริบทหพหุ

วัฒนธรรม 

- การเขUารKวมประชุมวิชาการเผยแพรKผลงาน

วิชาการในรูปแบบตKางๆ ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ เชKน การนำเสนอแบบปากเปลKา การ

- ประเมินผลการเรียนรูUตาม มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 ไดUแกK 

  1. การสอบขUอเขียน 

  2. การสอบทักษะ 

- แบบประเมินคะแนนการเขียนและ

นำเสนอรายงาน 

- แบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ, / 

สารนิพนธ, 

- การสอบหัวขUอวิทยานิพนธ, /          

สารนิพนธ, 

- การสอบโครงรKางวิทยานิพนธ, /      

สารนิพนธ, 

- การสอบปqองกันวิทยานิพนธ, /       

สารนิพนธ, 
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ผลลัพธ9การเรียนรู[

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ9การสอน 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู[ 

นำเสนอแบบโปสเตอร, และการเขียนบทความ

วิชาการตีพิมพ,เผยแพรK เป`นตUน  

- การสKงผลงานบทความวิจัยเพื่อเผยแพรKใน

วารสารวิชาการที่ไดUรับการยอมรับในระดับชาติ 

หรือ นานาชาติ 

- แบบรายงานความกUาวหนUาวิทยานิพนธ, 

/ สารนิพนธ, 

- แบบประเมินคะแนนการเขียน (รKาง)

บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย 

- การไดUรับตอบรับการเขUารKวมนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

- การไดUรับตอบรับการตีพิมพ,เผยแพรK

บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการที่ไดUรับการยอมรับใน

ระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

PLO3 สรUางสรรค,งาน 

วิจัยเกี่ยวกบัหลักสูตร 

การจัดการเรียนการ

สอน การวัดและ

ประเมินผลภาษาอังกฤษ

และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูU 

- การอภิปรายรายบุคคลและรายกลุKมในประเด็น

วิจัยที่เลือกสรร 

- การสัมมนาในประเด็นที่เลือกสรรเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษใหUกับผูUเรียนในบริบท

พหุวัฒนธรรม 

- การทำวิทยานิพนธ, / สารนิพนธ, 

- การนำเสนอรายงาน หรือผลงานวิชาการในชั้น

เรียน หรือ การประชุมวิชาการ 

- แบบประเมินคะแนนการเขียนและ

นำเสนอรายงาน 

- แบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ, / 

สารนิพนธ, 

- การสอบหัวขUอวิทยานิพนธ, /           

สารนิพนธ, 

- การสอบโครงรKางวิทยานิพนธ, /       

สารนิพนธ, 

- การสอบปqองกันวิทยานิพนธ, /        

สารนิพนธ, 

- แบบรายงานความกUาวหนUาวิทยานิพนธ, 

/ สารนิพนธ, 

PLO4 พัฒนานวัตกรรม

ดUานการสอน

ภาษาอังกฤษที่

สอดคลUองกับบริบทของ

ชุมชนและสังคม 

 

- การอภิปรายรายบุคคลและรายกลุKมในประเด็นที่

เลือกสรรเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ใหUกับผูUเรียนในบริบทพหุวัฒนธรรม 

- วิเคราะห,กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่แกU

ประเด็นป\ญหาในการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที ่

- การมอบหมายงานใหUผูUเรียนออกแบบสื่อ

นวัตกรรมดUานการสอนภาษาใหUกับผูUเรียนในบริบท

พหุวัฒนธรรม 

- การศึกษาในสถานที่จริง 

- การเรียนรูUผKานการวิจัย 

- การศึกษาดUวยตนเอง 

- ประเมินผลการเรียนรูUตาม มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 ไดUแกK 

  1. การสอบขUอเขียน 

  2. การสอบทักษะ 

- แบบประเมินคะแนนการเขียนและ

นำเสนอรายงาน 

- แบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ, / 

สารนิพนธ, 

- การสอบหัวขUอวิทยานิพนธ, /           

สารนิพนธ, 

- การสอบโครงรKางวิทยานิพนธ, /      

สารนิพนธ, 
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ผลลัพธ9การเรียนรู[

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ9การสอน 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู[ 

- การจัดการเรียนรูUแบบใชUป\ญหาเป`นฐาน 

(Problem-based learning ) 

- การสอบปqองกันวิทยานิพนธ, /        

สารนิพนธ, 

- แบบรายงานความกUาวหนUาวิทยานิพนธ, 

/ สารนิพนธ, 

- การประเมินผลการเรียนรูUตาม มคอ.3 

หรือ มคอ.4   

PLO5 พัฒนาหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษ และ 

ความสามารถ 

ที่เกี่ยวขUองกับวิชาชีพ 

- การอภิปรายรายบุคคลและรายกลุKมในประเด็น

วิจัยที่เลือกสรร 

- การมอบหมายงานแกKผูUเรียนนำเสนอองค,ความรูU

ดUานการสอนภาษาอังกฤษใหUกับผูUเรียนในบริบท

พหุวัฒนธรรม 

- วิเคราะห,กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นป\ญหาใน

การสอนภาษาอังกฤษ 

- การศึกษาในสถานที่จริง 

- การเรียนรูUผKานการวิจัย 

- การศึกษาดUวยตนเอง 

- การจัดการเรียนรูUแบบใชUป\ญหาเป`นฐาน 

(Problem-based learning ) 

- ประเมินผลการเรียนรูUตาม มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 ไดUแกK 

  1. การสอบขUอเขียน 

  2. การสอบทักษะ 

- แบบประเมินคะแนนการเขียนและ

นำเสนอรายงาน 

- แบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ, / 

สารนิพนธ, 

- การสอบหัวขUอวิทยานิพนธ, /         

สารนิพนธ, 

- การสอบโครงรKางวิทยานิพนธ, /       

สารนิพนธ, 

- การสอบปqองกันวิทยานิพนธ, /       

สารนิพนธ, 
 

2.1  ผลการพัฒนาการเรียนรูSแตIละดSาน (ผลการเรียนรูS: Learning Outcomes) 

 1. ดSานคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 ผลการเรียนรูSดSานคุณธรรม จริยธรรม 

        1.1.1 มีวินัย ตรงต]อเวลา มีสัมมาคารวะ ซ่ือสัตย2 สุจริต รับผิดชอบต]อตนเองและสังคม  

        1.1.2 เขaาใจสังคมพหุวัฒนธรรม เคารพกฎระเบียบและขaอบังคับต]างๆ ขององค2กร 

และสังคม 

 1.1.3 รับฟ�งความคิดเห็นของผูaอ่ืน เคารพสิทธิ มีภาวะความเปoนผูaนำและผูaตาม 

 1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  1.2 กลยุทธ̂การสอนท่ีใชSในการพัฒนาการเรียนรูSดSานคุณธรรม จริยธรรม 

 1.2.1 กำหนดใหaมีวัฒนธรรมองค2กร เพ่ือเปoนการปลูกฝ�งใหaนักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเนaนการเขaาช้ันเรียนตรงเวลา และความรับผิดชอบ  

  1.2.2 ผูaสอนสอดแทรกและส]งเสริมดaานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
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  1.2.3 หลักสูตรจัดกิจกรรมใหaนักศึกษามีจิตสาธารณะ เขaาร]วมในกิจกรรมบริการ

วิชาการและวิชาชีพแก]สังคม 

  1.2.4 หลักสูตรจัดกิจกรรมส]งเสริมการอยู ]ร ]วมกันในสังคมที ่ม ีความแตกต]าง           

ทางความคิด ความเช่ือ และวิถีชีวิตไดaอย]างมีความสุข 

  1.2.5 หลักสูตรฝ�กอบรมแนวปฏิบัติท่ีดีหรือขaอกำหนดมาตรฐานดaานจรรยาบรรณ

วิชาการและวิชาชีพ การวิจัยในมนุษย2 และการเผยแพร]ผลงานทางวิชาการ 

  1.3 กลยุทธ̂การประเมินผลการเรียนรูSดSานคุณธรรม จริยธรรม 

  1.3.1 การเขaาร]วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดaานส]งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ จิตอาสา เสียสละเพ่ือประโยชน2ส]วนรวม และการอยู]ร]วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  1.3.2 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

 1.3.3 พิจารณาจากมาตรฐานทางดaานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ ในการทำงานท่ีไดaรับมอบหมาย การสอบ การทำวิจัย และการเผยแพร]ผลงานทางวิชาการ  

 1.3.4 ความสำเร็จในการทำงานตามบทบาทของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       

ตามขaอตกลงร]วมในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีกำหนด 

 

 2. ดSานความรูS 

  2.1 ผลการเรียนรูSดSานความรูS 

  2.1.1 มีความรูaและความเขaาใจพ้ืนฐานดaานภาษาศาสตร2และศาสตร2ท่ีเก่ียวขaองกับการ

สอนภาษาอังกฤษ 

  2.1.2 มีความรูaและความเขaาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎี และปฎิบัติ

ในเน้ือหาดaานการสอนภาษาอังกฤษใหaกับผูaเรียนท่ีไม]ใช]เจaาของภาษา 

  2.1.3 สามารถบูรณาการความรูaในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูaในศาสตร2อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขaอง 

  2.1.4 สามารถประยุกต2ใชaความรูaและทักษะดaานการสอนภาษาอังกฤษในบริบท      

พหุวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานจริงไดa 

  2.2 กลยุทธ̂การสอนท่ีใชSในการพัฒนาการเรียนรูSดSานความรูS 

 2.2.1 บรรยาย อภิปราย สัมมนาร]วมกันระหว]างอาจารย2ผูaสอน และนักศึกษา 

 2.2.2 มอบหมายงานวิจัยย]อยในรายวิชาต]างๆ  

 2.2.3 มอบหัวขaอเร่ืองใหaศึกษาคaนควaาและรายงานท้ังเด่ียวและกลุ]ม 

  2.2.4 เรียนรูaผ]านกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและท่ีเป�ดโอกาสใหaนักศึกษา

ไดaฝ�กสอนในสภาพจริง 

  2.2.5 จัดกิจกรรมท่ีผูaเรียนสามารถใชaความรูaดaานภาษาอังกฤษ หรือการสอน 

ภาษาอังกฤษบูรณาการร]วมกับศาสตร2อ่ืนๆ เช]น ดaานสารสนเทศ ดaานเทคโนโลยี ดaานสังคมศาสตร2 เปoนตaน 
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  2.3 กลยุทธ̂การประเมินผลการเรียนรูSดSานความรูS 

  2.3.1  การสอบวัดและประเมินผล 

  2.3.2 ประเมินคุณภาพรายงาน โครงการวิจัยย]อยในรายวิชา 

  2.3.3 ประเมินการนำเสนอผลงานท่ีไดaรับมอบหมาย 

  2.3.4 ประเมินการคิดวิเคราะห2ผ]านการอภิปราย หรือ สนทนากลุ]มย]อย 

 3. ดSานทักษะทางป�ญญา 

  3.1 ผลการเรียนรูSดSานทักษะทางป�ญญา 

  3.1.1  มีความคิดอย]างมีวิจารณญาณท่ีดี สามารถวิเคราะห2 อภิปราย และประยุกต2ใชa

ทฤษฎีทางดaานภาษาศาสตร2และการเรียนการสอนภาษาไดaอย]างเหมาะสม 

  3.1.2 สามารถสืบคaนขaอมูล และแสวงหาความรูaเพ่ิมเติมไดaดaวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูa

ตลอดชีวิต และทันต]อการเปล่ียนแปลงทางองค2ความรูaและเทคโนโลยีใหม] 

  3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห2 และแกaไขป�ญหาดaานการสอนภาษาอังกฤษอย]างมีระบบ 

รวมถึงการใชaขaอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดaอย]างมีประสิทธิภาพ 

  3.1.4 สามารถบูรณาการองค2ความรูaท่ีเก่ียวขaองไดaอย]างเหมาะสม 

  3.2 กลยุทธ̂การสอนท่ีใชSในการพัฒนาการเรียนรูSดSานทักษะทางป�ญญา 

  3.2.1 กำหนดใหaรายวิชามีกิจกรรมท่ีตaองใชaทักษะการคิดวิเคราะห2 โดยใชa

ประสบการณ2และองค2ความรูaของนักศึกษา 

  3.2.2 มอบหมายงานใหaศึกษาคaนควaาในรูปแบบรายงานกลุ]มหรือเด่ียว 

  3.2.3 จัดอภิปราย สัมมนาและศึกษาจากป�ญหาหรือกรณี ศึกษาป�ญหาทางการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ  

  3.2.4 มอบหมายงานท่ีส]งเสริมใหaนักศึกษาไดaฝ�กการบูรณาการองค2ความรูa เช]น     

การออกแบบบทเรียน การเขียนแผนการสอน เปoนตaน 

 3.2.5 มอบหมายใหaนักศึกษาทำวิจัยย]อยในรายวิชาเพ่ือฝ�กฝนการคaนควaาหาขaอมูล 

การเรียนรูaดaวยตนเอง และการใชaเทคโนโลยี 

  3.3 กลยุทธ̂การประเมินผลการเรียนรูSดSานทักษะทางป�ญญา 

  3.3.1 ประเมินผลการนำเสนอรายงานในรูปแบบต]างๆ  

  3.3.2 ขaอสอบแต]ละรายวิชาท่ีเนaนการวิเคราะห2 

  3.3.3 ประเมินผลการวิจัยย]อย 

  3.3.4 ประเมินคุณภาพของงานท่ีไดaรับมอบหมาย 

 4. ดSานทักษะความสัมพันธ̂ระหวIางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรูSดSานทักษะความสัมพันธ̂ระหวIางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 4.1.1 มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ2อย]างสรaางสรรค2กับบุคคล 

สามารถทำงานเปoนทีม และรูaจักบทบาทของผูaนำ/สมาชิกในกลุ]ม  

 4.1.2 สามารถใชaความรูaในศาสตร2ท่ีศึกษามาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 4.1.3 มีการพัฒนาการเรียนรูaเพ่ือพัฒนาตนเองอย]างต]อเน่ือง 

 4.1.4 มีความรับผิดชอบต]อหนaาท่ี ต]อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการ

แกaป�ญหา และมีความรับผิดชอบท้ังส]วนตัวและส]วนรวม 

 

  4.2 กลยุทธ̂การสอนท่ีใชSในการพัฒนาการเรียนรูSดSานทักษะความสัมพันธ̂ระหวIาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.2.1 ส]งเสริมใหaนักศึกษาทำงานร]วมกันโดยใหaมีบทบาทเปoนผูaนำและสมาชิกทีม 

 4.2.2 ส]งเสริมกิจกรรมที่ใหaนักศึกษาทำงานร]วมกับชุมชนในลักษณะการใหaบริการ

วิชาการ 

 4.2.3 สนับสนุนใหaนักศึกษาเขaาร]วมกิจกรรมหรือหลักสูตรอบรมพัฒนาตนเอง 

  4.3 กลยุทธ̂การประเมินผลการเรียนรูSดSานทักษะความสัมพันธ̂ระหวIางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

  4.3.1 สังเกตพฤติกรรมผูaเรียน ท้ังใน และนอกหaองเรียน 

 4.3.2 อาจารย2ท่ีปรึกษาและอาจารย2ประจำรายวิชาประเมินผูaเรียนจากงานท่ี

มอบหมายท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุ]ม 

          4.3.3 ผูaเรียนประเมินตนเองและเพ่ือนประเมินเพ่ือนในดaานความรับผิดชอบและการ

ทำงานร]วมกับผูaอ่ืน 

 5. ดSานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรูSดSานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชS

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1.1 สามารถประยุกต2ใชaหลักตรรกะ คณิตศาสตร2 สถิติ การใชaคอมพิวเตอร2 และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวันไดaอย]างเหมาะสม 

5.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห2 แปลความหมายขaอมูลเชิงตัวเลข และใชa

เทคโนโลยีสารสนเทศไดaถูกตaอง 

5.1.3 สามารถใชaภาษาสื่อสารไดaอย]างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟ�ง การเขียน 

และการถ]ายทอดขaอมูลข]าวสารแก]ผูaอ่ืนไดaอย]างเขaาใจ 

5.1.4 สามารถเลือกใชaเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขaาถึงแหล]งขaอมูลในศาสตร2ท่ี

ศึกษา และนำเสนอสารสนเทศไดaอย]างเหมาะสม  

  5.2 กลยุทธ̂การสอนท่ีใชSในการพัฒนาการเรียนรูSดSานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   5.2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนaนใหaผู aเรียน ไดaฝ�กทักษะการสื ่อสาร

ระหว]างบุคคลทั้งการพูด การฟ�งและการเขียนในกลุ]มผูaเรียน ระหว]างผูaเรียนและผูaสอน และบุคคลท่ี

เก่ียวขaองในสถานการณ2ท่ีหลากหลาย 

   5.2.2 จัดประสบการณ2การเรียนรู aที ่ส]งเสริมใหaผู aเรียนไดaเลือกและใชaเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

   5.2.3 จัดประสบการณ2การเรียนรูaที่ส]งเสริมใหaผูaเรียนไดaใชaความสามารถในการเลือก

สารสนเทศและฝ�กทักษะการนำเสนอดaวยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูaฟ�ง และเน้ือหาท่ีนำเสนอ 

   5.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูaในรายวิชาต]างๆ ใหaนักศึกษาไดaวิเคราะห2สถานการณ2

จำลอง และสถานการณ2เหมือนจริง และนำเสนอการแกaป�ญหาท่ีเหมาะสม 

 5.2.5 เรียนรูaเทคนิคการประยุกต2ใชaเทคโนโลยีสารสนเทศใหaเหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

 

  5.3 กลยุทธ̂การประเมินผลการเรียนรูSดSานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชaทฤษฎี การเลือกใชaเครื ่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร2และสถิติท่ีเก่ียวขaอง 

   5.3.2 ประเมินในระหว]างการสอน โดยใหaนักศึกษาแกaป�ญหา วิเคราะห2ประสิทธิภาพ

ของวิธีแกaป�ญหา และใหaนำเสนอแนวคิดของการแกaป�ญหา ผลการวิเคราะห2ประสิทธิภาพต]อนักศึกษาในช้ัน

เรียนมีการวิจารณ2ในเชิงวิชาการระหว]างอาจารย2และกลุ]มนักศึกษา 

   5.3.3 ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชaแบบสังเกตและแบบ

ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูSจากหลักสูตรสูIรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูSจากหลักสูตรสูIรายวิชา หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก 

� ความรับผิดชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 
ตารางสรุปผลการเรียนรู0แตcละด0าน 

 

1. ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ด0านความรู0 

 

3. ด0านทักษะทางปmญญา 4. ด0านทักษะความสัมพันธ'ระหวcาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ด0านทักษะการวิเคราะห'เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช0

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) มีวินัย ตรงต.อเวลา มีสัมมา

คารวะ ซื่อสัตย9 สุจริต รับผิดชอบต.อ

ตนเองและสังคม  

   2) เขCาใจสังคมพหุวัฒนธรรม 

เคารพกฎระเบียบและขCอบังคับต.างๆ 

ขององค9กรและสังคม 

   3) รับฟNงความคิดเห็นของผูCอื่น 

เคารพสิทธิ มีภาวะความเปTนผูCนำและ

ผูCตาม 

   4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

   1) มีความรูCและความเขCาใจพื้นฐาน

ดCานภาษาศาสตร9และศาสตร9ที่

เกี่ยวขCองกับการสอนภาษาอังกฤษ 

   2) มีความรูCและความเขCาใจ

เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิง

ทฤษฎี และปฎิบตัิในเนื้อหาดCานการ

สอนภาษาอังกฤษใหCกับผูCเรียนที่ไม.ใช.

เจCาของภาษา 

   3) สามารถบูรณาการความรูCใน

สาขาวิชาที่ศึกษากับความรูCในศาสตร9

อื่นๆ ที่เกี่ยวขCอง 

   4) สามารถประยุกต9ใชCความรูCและ

ทักษะดCานการสอนภาษาอังกฤษ

ใหCกับผูCเรียนที่ไม.ใช.เจCาของภาษาใน

การปฏิบัติงานจริงไดC 

   1) มีความคิดอย.างมีวิจารณญาณที่

ดี สามารถวิเคราะห9 อภิปราย      

และประยุกต9ใชCทฤษฎีทางดCาน

ภาษาศาสตร9และการเรียนการสอน

สอนภาษาไดCอย.างเหมาะสม 

   2) สามารถสืบคCนขCอมูล และ

แสวงหาความรูCเพิ่มเติมไดCดCวยตนเอง 

เพื่อการเรียนรูCตลอดชีวิต และทันต.อ

การเปลีย่นแปลงทางองค9ความรูCและ

เทคโนโลยีใหม. 

   3) สามารถคิด วิเคราะห9 และแกCไข

ปNญหาดCานการสอนภาษาอังกฤษ

อย.างมีระบบ รวมถึงการใชCขCอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดC

อย.างมีประสิทธิภาพ 

   1) มีความสามารถในการปรับตัว

และมีปฏิสัมพันธ9อย.างสรCางสรรค9กับ

บุคคล สามารถทำงานเปTนทีม และ

รูCจักบทบาทของผูCนำ/สมาชิกในกลุ.ม  

   2) สามารถใชCความรู Cในศาสตร9ที่

ศ ึกษามาช ี ้นำส ังคมในประเด ็นที่

เหมาะสม 

   3) ม ีการพ ัฒนาการเร ียนร ู C เพื่อ

พัฒนาตนเองอย.างต.อเนื่อง 

   4) มีความรับผิดชอบต.อหนCาที่ ต.อ

สังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อ

การแกCปNญหา และมีความรับผิดชอบ

ทั้งส.วนตัวและส.วนรวม 

   1) สามารถประยุกต9ใชCหลักตรรกะ 

คณิตศาสตร9 สถิติ การใชCคอมพิวเตอร9 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ชีวิตประจำวันไดCอย.างเหมาะสม 

   2) มีความสามารถในการวิเคราะห9 

แปลความหมายขCอมูลเชิงตัวเลข และ

ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศไดCถูกตCอง 

   3) สามารถใชCภาษาสื่อสารไดCอย.าง

มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟNง การ

เขียน และการถ.ายทอดขCอมูลข.าวสาร

แก.ผูCอื่นไดCอย.างเขCาใจ 

   4) สามารถเลือกใชCเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเขCาถึงแหล.งขCอมูล

ในศาสตร9ที่ศึกษา และนำเสนอ

สารสนเทศไดCอย.างเหมาะสม  
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   4) สามารถบูรณาการองค9ความรูCที่

เกี่ยวขCองไดCอย.างเหมาะสม 

 

 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู? 3. ทักษะทางปJญญา 4. ทักษะความสัมพันธR

ระหวLางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหR 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช?เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

11-036-101 พื้นฐานการศึกษา* �  � �   � 
 

�  
 

� � � � � � � � � � � 

 2. หมวดวิชาบังคับ 

11-036-201 การพัฒนาหลักสูตร �  � �  
 

� �  �  � � � � �  � � � � 

11-036-202 การวัดและประเมินผลทางภาษา   � � � � � 
 

� � � �  �  � � �  � � � 

11-036-203 สื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ   
�  � 

� 
 

� 
  � 

� 
� � 

 
�  � �  � 

 � 

11-036-204 ทฤษฎีการเรียนรู;ภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ  �  � � 
  

� �  �  � � � � �   � � � 

11-036-205 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา   �  � � 
 

 
 

� � � � � 
 

 � �   � � � 

11-036-206 สัมมนา 1 �  � � 
 

�   � � � � 

 

�  � �  �  � 

11-036-207 สัมมนา 2 �  � � 
 

�   � � � � 

 

�  � �  �  � 

11-036-208 สัมมนา 3 �  � � 
 

�   

� � � �  �  � �  �  � 
3. หมวดวิชาเลือก 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู? 3. ทักษะทางปJญญา 4. ทักษะความสัมพันธR

ระหวLางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหR 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช?เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

11-036-301 ภาษาและการสื่อสารระหวKางวัฒนธรรม  � �  
 

� �  
 

� � �  
 

� �  � �  � � � 

11-036-302 การเรียนรู;ภาษาอังกฤษผKานสื่อหลากรูปแบบ �  � � 
 

� 
 

� 
 

� � � � �  � � � �  � � � 

11-036-303 การวิเคราะหQภาษา �  �  
 

�  �  � 

 

�  � � �  �  � � � 

11-036-304 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกตQใช;ในการ

สอนภาษาอังกฤษ 
 � �  

 

� � 
 

 

� 
� 

� 
 

 

� 
�  � �  � � � 

11-036-305 วัฒนธรรม ภาษา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม � � �  �   

� 
 

� � �  
 

� � �  �  � � � 

11-036-306 การเรียนภาษาผKานวรรณกรรม   � �  �  
 

� 
 

� � 
 

� � � � � � �  � � � 

11-036-307 มุมมองด;านภาษาศาสตรQเชิงสังคมสำหรับการสอน 

ภาษาอังกฤษ 
 � � 

 

� �  � � �  � �  � �  � � � 

4. วิทยานิพนธR / สารนิพนธR 

11-036-401 วิทยานิพนธQ �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

11-036-402 สารนิพนธQ �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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 3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ^การเรียนรู Sเมื ่อสิ ้นป`การศึกษาของผูSเรียน (Year Learning 

Outcomes: YLOs)  

   ป̀ท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ̂การเรียนรูSเม่ือส้ินป̀การศึกษา 

    1 - มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดaานวิชาชีพและวิชาการ 

- ประยุกต2องค2ความรูaและหลักการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ออกแบบ

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลไดaอย]างมีประสิทธิภาพ 

- มีทักษะการใชaภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ และวิชาการ 

(PLO1, PLO4, PLO5) 

     2 - มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดaานวิชาชีพและวิชาการ 

- ใชaภาษาอังกฤษในการสืบคaนและถ]ายทอดดaวยการพูด การเขียน การนำเสนอและอภิปราย 

ในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

- ประยุกต2องค2ความรูaและหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในบริบท   

พหุวัฒนธรรมไดaอย]างมีประสิทธิภาพ 

- บูรณาการองค2ความรู aดaานการสอนภาษาอังกฤษและศาสตร2ที ่เกี ่ยวขaองเพื ่อแกaป�ญหา           

ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานไดa 

- สรaางสรรค2งานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย2ทางดaานการสอนภาษาอังกฤษในบริบท

พหุวัฒนธรรม 

(PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5) 



คณะศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร,                                                                            55 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑXในการประเมินผลนักศึกษา 

 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ̂ในการใหSระดับคะแนน (เกรด) 

  ใหaเปoนไปตามขaอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 ว]าดaวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2557 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูSขณะนักศึกษายังไมIสำเร็จการศึกษา 

 สาขาวิชาแต]งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูaตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 โดยการสุ]มจากจำนวนรายวิชาทั้งหมด เปoนจำนวน
รaอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต]ละปlการศึกษา และทำการแจaงใหaอาจารย2ผูaสอนของแต]ละรายวิชา
ทราบตั้งแต]ตaนภาคการศึกษา จากนั้นคณะกรรมการทำการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และรายงานผลการประเมินใหaคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะรับทราบ 

2.2  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูSระดับหลักสูตร 
  1) อาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร จัดประเมินหลักสูตรโดยจัดสัมมนาอาจารย2 สอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาทุกช้ันปl และบัณฑิตเพ่ือใชaเปoนขaอมูลปรับปรุงหลักสูตร 
  2) อาจารย2ผู aร ับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู aของ
นักศึกษาแต]ละช้ันปl ครอบคลุมผลลัพธ2การเรียนรูaท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร 
  3) อาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบโดยประเมินความสำเร็จของการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยใหaแหล]งงาน ผูaใชaบัณฑิต บัณฑิตใหม] และผูaมีส]วนไดaส]วนเสียเปoนผูaประเมิน
บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
  4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหaทันสมัย   
ทุก 5 ปl 

2.3  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูSหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา และผูaใชaบัณฑิต  

  1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพัฒนาระบบบันทึกการติดตามนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และผูaสำเร็จการศึกษา โดยมีเจaาหนaาท่ีบริหารหลักสูตรเปoนผูaดำเนินการ  

  2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดระยะเวลาติดตามหลังสำเร็จ

การศึกษาเปoนระยะ ในช]วง 6 เดือน 1 ปl 3 ปl 5 ปl หลังสำเร็จการศึกษา 

  3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ติดตามขaอมูลผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตโดย

การสัมภาษณ2และใชaแบบประเมินติดตามจากบัณฑิต ผูaใชaบัณฑิต ผูaบริหารและหน]วยงานตaนสังกัดของ

บัณฑิตติดตามขaอมูลเกี ่ยวกับความพึงพอใจต]อบัณฑิต ความกaาวหนaาทางวิชาชีพ การไดaรับรางวัล        

การนำเสนอผลงาน  
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  4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จัดทำรายงานผลการทวนสอบเสนอต]อ

คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะต]อไป  

 

 
 

3. เกณฑ̂การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ใชaเกณฑ2การสำเร็จการศึกษาเปoนไปตามขaอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2ว]าดaวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 (ภาคผนวก) ดังน้ี 

 

แผน ก แบบ ก 2 

  1) ศึกษารายวิชาครบถaวนตามที่กำหนดในโครงสรaางหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม]นaอยกว]า 24  

หน]วยกิต และทำวิทยานิพนธ2 12 หน]วยกิต รวมจำนวนหน]วยกิตที่ตaองศึกษาตลอดหลักสูตรไม]นaอยกว]า 

36 หน]วยกิต 

  2) ตaองไดaระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม]ต่ำกว]า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท]า 

  3) เสนอวิทยานิพนธ2และสอบผ]านการสอบปากเปล]าขั ้นสุดทaาย โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแต]งต้ัง และตaองเปoนการสอบในระบบเป�ดใหaผูaสนใจเขaารับฟ�งไดa 

  4) สอบผ]านการสอบประมวลความรู a (Comprehensive Examination) ดaวยขaอเขียนและ     

ปากเปล]าในสาขาวิชาน้ัน 

  5) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ]านตามเกณฑ2ที ่บ ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาส            

ราชนครินทร2กำหนด 

  6) ผลงานวิทยานิพนธ2หรือส]วนหนึ่งของวิทยานิพนธ2 ไดaรับตอบรับใหaตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ2การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร]ผลงานทางวิชาการ หรือ 

  7) นำเสนอต]อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ2 (full paper)  ไดaรับการ

ตีพิมพ2ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (proceedings) 

แผน ข 

  1) ศึกษารายวิชาครบถaวนตามที่กำหนดในโครงสรaางหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม]นaอยกว]า     

30  หน]วยกิต และทำสารนิพนธ2 6 หน]วยกิต รวมจำนวนหน]วยกิตที่ตaองศึกษาตลอดหลักสูตร ไม]นaอยกว]า 

36 หน]วยกิต 

  2) ตaองไดaระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม]ต่ำกว]า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท]า 

  3) สอบผ]านการสอบประมวลความรู a (Comprehensive Examination) ดaวยขaอเขียนและ     

ปากเปล]าในสาขาวิชาน้ัน 
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  4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ]านตามเกณฑ2ที ่บ ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาส           

ราชนครินทร2กำหนด 

  5) เสนอสารนิพนธ2และสอบผ]านการสอบปากเปล]าขั้นสุดทaาย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาแต]งต้ัง และตaองเปoนการสอบในระบบเป�ดใหaผูaสนใจเขaารับฟ�งไดa 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารยXและบุคลากร 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย̂ใหมI 

1.1 มีการปฐมนิเทศใหaมีความรูaและเขaาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/ คณะและหลักสูตร 

1.2 ส]งเสริมใหaมีการเพิ่มพูนความรูa เสริมสรaางประสบการณ2ดaานการสอนและการวิจัยอย]างต]อเนื่อง

สนับสนุนการศึกษาต]อ ฝ�กอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและ

ต]างประเทศ 

1.3 มีการศึกษาดูงานตามสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขaองกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1.4 จัดใหaอาจารย2พ่ีเล้ียงแนะนำวิธีการสอนและการประเมินผล ตลอดจนวัฒนธรรมองค2กร 

1.5 จัดใหaทำการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยสอนควบคู]ไปกับอาจารย2พ่ีเล้ียง 

1.6 จัดใหaมีการประเมินและติดตามผลความกaาวหนaาในการปฏิบัติงานดaานการสอนของอาจารย2ใหม] 
 

2.  การพัฒนาความรูSและทักษะใหSแกIอาจารย̂ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 จัดใหaมีระบบประเมินผลการสอนและการประเมินผลอย]างมีส]วนร]วมระหว]างผูaเรียน ผูaสอน

และผูaบริหาร 

 2.1.2 อาจารย2ใหม]เขaาร]วมสังเกตการณ2 และ/ หรือ ร]วมสอนรายวิชาบรรยายอย]างนaอย            

1 รายวิชา ก]อนไดaรับมอบหมายใหaเปoนผูaสอนหลักท้ังรายวิชาหรือเปoนผูaร]วมสอน 

 2.1.3 สนับสนุนใหaเขaาร]วมประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 

2.1.4  จัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับทักษะการสอนใหaกับอาจารย2ท้ังเก]าและใหม] 

 2.1.5  กำหนดใหaมีการวิจัยในช้ันเรียน 
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 2.1.6  ส]งเสริม และพัฒนาทักษะการใชaเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดSานตIาง ๆ 

 2.2.1  ส]งเสริมอาจารย2ใหaมีการเพิ่มพูนความรูa สรaางเสริมประสบการณ2เพื่อส]งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย]างต]อเนื่อง การสนับสนุนดaานการศึกษาต]อ ฝ�กอบรม ร]วมประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานทาง

วิชาการ และวิชาชีพท้ังในและต]างประเทศ 

 2.2.2  ส]งเสริมการทำวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใหaมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

 2.2.3  ส]งเสริมและสนับสนุนใหaอาจารย2ร]วมกลุ]มวิจัยต]าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.2.4  จัดสรรงบประมาณสำหรับการตีพิมพ2เผยแพร]ผลงานวิจัย  

2.2.5  สนับสนุนอาจารย2นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ปlละ 1 เรื่อง 

และตีพิมพ2เผยแพร]ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยของตนเองในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร]

ผลงานทางวิชาการ อย]างนaอย 1 เร่ือง 

 2.2.6  จัดใหaอาจารย2เขaาร]วมกิจกรรมบริการวิชาการต]าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.3  การฝ�กอบรมของอาจารย̂ 

  2.3.1 สนับสนุนอาจารย2เขaาร]วมประชุมเพื ่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย2ระดับบัณฑิตศึกษา           

ในประเด็นที่เกี่ยวขaองกับการบริหารจัดการหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา สมรรถนะการสอน 

การเปoนอาจารย2ที่ปรึกษา การควบคุมวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 สมรรถนะดaานการวิจัย และการเผยแพร]

ผลงานวิชาการ อย]างนaอยปlละ 2 คร้ัง 

  2.3.2 กำหนดแผนงบประมาณ ดaานการพัฒนาสมรรถนะอาจารย2ระดับบัณฑิตศึกษาเสนอ       

ต]อคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร2 

 2.4 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ̂/สารนิพนธ̂ และคณะกรรมการสอบ 

  2.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พิจารณามอบหมายภาระงานอาจารย2         

ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 โดยพิจารณาจากความเชี ่ยวชาญของอาจารย2ใหม]ที ่สอดคลaองกับ

ประเด็นวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 ของนักศึกษาทั้งดaานแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และ / หรือ กรอบ

แนวคิดการวิจัย 

  2.4.2 อาจารย2ท ี ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ2ร ]วม (co-advisor): คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา พิจารณาแต]งตั้งอาจารย2ใหม] ทำหนaาที่เปoนอาจารย2ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 ร]วมใน

คร้ังแรก เพ่ือเรียนรูaร]วมกับอาจารย2ท่ีปรึกษาหลัก โดยกำหนดใหaอาจารย2เปoนผูaเขียนหลัก (co-responding 

author) ในการพิมพ2เผยแพร]งานวิจัยท่ีเปoนส]วนหน่ึงของวิทยานิพนธ2ของนักศึกษาอย]างนaอย 1 เร่ือง 

  2.4.3 อาจารย2ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ2หลัก (major advisor): คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา พิจารณาแต]งตั้งตามเกณฑ2 คุณสมบัติอาจารย2ที่ปรึกษาหลัก โดยครั้งแรกที่แต]งตั้งอาจารย2
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ใหม]เปoนอาจารย2ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2หลัก จะแต]งตั้งอาจารย2ที่มีประสบการณ2ใหaเปoนอาจารย2ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ2ร]วมเพ่ือสอนงาน 
 

 3. การพัฒนาความรูSและทักษะใหSแกIอาจารย̂ผูSสอนประจำหลักสูตร 

  3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดแผนงาน โครงการ แนวทางปฏิบัติและ

แนวทางการกำกับติดตามการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย2ผูaสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดคุณสมบัติ การแต]งต้ังบทบาทหนaาท่ีและ

แนวทางปฏิบัติระบบพ่ีเล้ียงสอนงาน (Mentoring) และการโคaช (Coaching) อาจารย2ใหม] 

  3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดแผนสนับสนุนการฝ�กอบรมคณาจารย2

บัณฑิตศึกษา ทั้งที่จัดภายในและภายนอกสถาบันในหลักสูตรที่เกี่ยวขaองกับการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

  3.4 การพัฒนาสมรรถนะดaานการจัดการเรียนการสอนก]อนเป�ดเรียน คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษามอบหมายภาระงานคณาจารย2บัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดย

กำหนดแต]งตั ้งเปoนอาจารย2ผู aร ับผิดชอบรายวิขา อาจารย2ผู aร ]วมสอนและ/หรือ อาจารย2ที ่ปรึกษา

วิทยานิพนธ2 

  3.5 การประเมินสมรรถนะดaานการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแต]งต้ัง

คณะกรรมการประเมินสมรรถนะดaานการสอนของคณาจารย2บัณฑิตศึกษาเพื่อเปoนขaอมูลสะทaอนกลับใน

การพัฒนาสมรรถนะอย]างต]อเน่ือง 

  3.6 การพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญในศาสตร2ที่เกี่ยวขaองเพื่อบูรณาการดaานการเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ไดaแก] การศึกษาดูงานในหน]วยงานดaาน

การศึกษาและหน]วยงานที่เกี่ยวขaองทั้งในและต]างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนจารย2กับสถาบันการศึกษา

ในต]างประเทศ ความร]วมมือดaานการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาหรือหน]วยงานอื่นที่เกี่ยวขaองใน

ต]างประเทศ 

  3.7 สนับสนุนคณาจารย2บัณฑิตศึกษาตีพิมพ2เผยแพร]ผลงานวิจัยที่เปoนส]วนหนึ่งของวิทยานิพนธ2

ของนักศึกษาทุกคน อย]างนaอย 1 เรื่อง ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร]

ผลงานทางวิชาการ 

  3.8 สนับสนุนคณาจารย2บัณฑิตศึกษาดำเนินโครงการวิจัยอย]างต]อเนื ่องโดยเปoนหัวหนaา

โครงการวิจัยอย]างนaอย 1 โครงการ หรือเปoนผูaร]วมโครงการวิจัยอย]างนaอย 1 โครงการตลอดระยะเวลา 5 

ปl ของหลักสูตร 

  3.9 สนับสนุนคณาจารย2บัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และ/

หรือ นานาชาติ อย]างนaอยปlละ1 ครั ้ง และตีพิมพ2เผยแพร]ผลงานจากโครงการวิจัยของตนเองใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื ่อง 
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หลักเกณฑ2การพิจาณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร]ผลงานทางวิชาการ อย]างนaอยปlละ 1 เรื่อง 

ตลอดระยะเวลา 5 ปl ของหลักสูตร 

  3.10 สนับสนุนคณาจารย2เขaาร]วมประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะระดับบัณฑิตศึกษาในประเด็นท่ี

เก่ียวขaองกับการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา สมรรถนะการ

สอน การเปoนอาจารย2ที่ปรึกษา การควบคุมวิทยานิพนธ2 สมรรถนะดaานการวิจัย การเผยแพร]ผลงาน

วิชาการ อย]างนaอย ปlละ 2 คร้ัง 
 

4. การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกIบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุนหลัก คือ เจaาหนaาท่ีบริหารประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงาน 

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

  4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดภาระงาน ขaอปฏิบัติการมอบหมาย การ

กำกับ การติดตามประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะเจaาหนaาที่บริหารประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยมี

การกำหนดภาระงาน ซึ่งประกอบดaวย ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบเอกสารและขaอมูล ระบบติดตามนักศึกษาบัณฑิต และศิษย2เก]า ระบบการประสานงานกับหน]วยงาน

ทั้งภายในและภายนอก ระบบสนับสนุนบัณฑิตศึกษา และระบบประชาสัมพันธ2หลักสูตรและการสื่อสาร

องค2กร 

   4.2 เจaาหนaาที่บริหารประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ

ประจำปlใหaสอดคลaองกับภาระงาน โดยเขaาร]วมโครงการฝ�กอบรมที ่จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา        

คณะศิลปศาสตร2 หน]วยงานภายในมหาวิทยาลัย องค2กรวิชาชีพ หรือหน]วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

  4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดแผนการประเมินผล การกำกับและการ

ติดตามทางการพัฒนาเชิงวิชาชีพแก]หนaาท่ีบริหารประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต]อคณะศิลปศาสตร2 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กำหนดระบบและวิธีการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรในแต]ละประเด็น ดังน้ี 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ผู aรับผิดชอบหลักสูตร และผูaรับผิดชอบ

รายวิชา ภายใตaการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ  

1.2 มีอาจารย2ผ ู aร ับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 คน ทำหนaาที ่ประธานหลักสูตร 1 คน              

และกรรมการหลักสูตร 2 คน ซึ่งตaองไดaรับการแต]งตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะฯ และนำเสนอต]อ

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 และสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามลำดับ 

1.3 อาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร ทำหนaาที่ในการบริหารหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน ตั้งแต]การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหaทันสมัยอย]างต]อเน่ือง อย]างนaอยทุกๆ 5 ปl ท้ังน้ีหลักสูตรจะตaอง

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ2 อยู ]ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี          

จัดการศึกษา 

1.4 อาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการดำเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล

ดำเนินงานต]อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ทุกภาคการศึกษา เพื่อช]วยกำกับใหaการดำเนินงาน

ของหลักสูตรเปoนไปตามมาตรฐาน 

1.5 อาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร ร]วมกันพิจารณากำหนดใหaบางรายวิชาจะตaองเชิญอาจารย2

พิเศษหรือวิทยากรผูaเชี่ยวชาญมาบรรยายอย]างนaอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย2พิเศษนั้นไม]ว]าจะสอน   

ทั ้งรายวิชาหรือบางชั ่วโมงจะตaองเปoนผู aม ีประสบการณ2ตรง มีความเชี ่ยวชาญในหัวขaอ/รายวิชา               

ท่ีทำการสอน 
 

2. บัณฑิต 

2.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตใหaมี

ความรูaเชิงลึกและความชำนาญเฉพาะทางที่สอดคลaองกับความเชี่ยวชาญของคณาจารย2บัณฑิตศึกษา 

ความตaองการขององค2กร ชุมชน และสังคม 

 2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำกับมาตรฐานดaานการวิจัย สำหรับ

วิทยานิพนธ2 ตaองมีการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติก]อนสำเร็จการศึกษาอย]างนaอย 

1 ครั้ง หรือตีพิมพ2เผยแพร]ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร]ผลงานทางวิชาการ อย]างนaอย 1 เร่ือง 

        2.2 การไดaงานทำของบัณฑิต 

 2.2.1 ผูaสำเร็จการศึกษา รaอยละ 80 สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด   

 2.2.2 ผูaสำเร็จการศึกษา รaอยละ 70 สามารถมีงานทำภายใน 1 ปl 

 2.2.3 มีการสำรวจความพึงพอใจของผูaใชaบัณฑิตทุกปl เพื่อนำขaอมูลมาใชaในการปรับปรุง

หลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 ประกาศประชาสัมพันธ2หลักสูตร ประกอบดaวย คุณสมบัติของผู aสมัคร เอกสาร

ประกอบการพิจารณา จำนวนรับ ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยวิธีการที่กำหนด ทุนการศึกษา 

ช]องทางการสมัคร และประกาศผลการคัดเลือก 

3.1.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูaสมัคร  

 1) เจaาหนaาที่บริหารประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบใบสมัครและเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณาตามขaอกำหนดการรับสมัคร ทั้งนี ้จัดใหaมีการรับสมัครนักศึกษาใหม]          

ปlการศึกษาละ 1 คร้ัง   เพ่ือเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรพิจารณา 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พิจารณาคุณสมบัติของผูaสมัครและ

อาจพิจารณาเรียกหลักฐานเพิ่มเติมจากผูaสมัคร หน]วยงานตaนสังกัด และ/หรือสถาบันการศึกษา โดย

พิจารณาเปoนรายกรณี 

 3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผูaสมัครที่มีคุณสมบัติ

เขaาสอบคัดเลือก 

3.1.3 การสอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกผูaเขaาศึกษา 

 1) คณะกรรมการสอบคัดเลือก ดำเนินการสอบคัดเลือกตามปฏิทินการคัดเลือก และ

แจaงผลการคัดเลือกต]อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร 

 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกผูaเขaาศึกษา 

รายชื่ออาจารย2ที่ปรึกษาทางวิชาการ กำหนดการรายงานตัว การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การพบอาจารย2     

ท่ีปรึกษา การลงทะเบียน และวันเป�ดภาคการศึกษา 

3.2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมI 

 3.2.1 นักศึกษาเขaาร]วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม] ตามแผนงานปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม] ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 
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 3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม]ตาม

แผนงานปฐมนิเทศของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อแนะนำ

นักศึกษาใหม] คณาจารย2ประจำหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะดaานการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนา

สมรรถนะทางวิชาการและการวิจัย และแผนการเรียน รวมทั้งเพื่อใหaนักศึกษาใหม]ไดaมีโอกาสพบปะ

แลกเปล่ียนเรียนรูa และร]วมสังสรรค2กับนักศึกษาป�จจุบัน ศิษย2เก]า และคณาจารย2 

3.3 การเทียบโอนหนIวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขSามสถาบันอุดมศึกษา 

เปoนไปตามประกาศ/ขaอบังคับ/ระเบียบที ่เกี ่ยวขaองกับกระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 ท่ีมีผลบังคับใชaในป�จจุบัน 

 

 

 

3.4 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

     3.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษากำกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ของหลักสูตรใหaเปoนไปตามขaอกำหนด มคอ.3 และ มคอ.4และการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตร           

ใหaเปoนไปใหaเปoนไปตามขaอกำหนด มคอ.5 และ มคอ.6 

3.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักส ูตรบัณฑิตศึกษา กำกับมาตรฐานดaานการว ิ จัย             

เพื่อวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในขณะกำลัง

ศึกษาอย]างนaอย 1 ครั ้ง หรือพิมพ2เผยแพร]ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ หรือ วารสารระดับ

นานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสาร     

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร]ผลงานทางวิชาการ อย]างนaอย 1 เรื่อง หรือ เปoนผูaร]วมวิจัยในโครงการวิจัย

ของคณาจารย2ประจำหลักสูตร 

3.4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จัดโครงการฝ�กอบรมเพื ่อเพิ ่มพูน

สมรรถนะของนักศึกษา ในดaานการพัฒนาความรูaในศาสตร2ท่ีเก่ียวขaอง และความชำนาญเฉพาะทาง 

 3.5 การอุทธรณ̂ผลการเรียนของนักศึกษา 

 3.5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แต]งต้ังคณะกรรมการจัดการขaอรaองเรียน

ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยกำหนดกรอบภาระงานของ

คณะกรรมการจัดการขaอรaองเรียน จัดทำแบบฟอร2มขaอรaองเรียน พิจารณาขaอรaองเรียน และแจaงผล       

ขaอรaองเรียนแก]นักศึกษา 

 3.5.2 ช]องทางการรับเรื ่องอุทธรณ2รaองเรียนเรื ่องผลการเรียน นักศึกษาสามารถกรอก

แบบฟอร2มผ]านระบบออนไลน2 ซึ่งมีเจaาหนaาที่บริหารประจำหลักสูตรเปoนผูaดูแลระบบรaองเรียนและนำเรื่อง

ท่ีไดaรับการรaองเรียนเสนอต]อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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 3.5.3 หลังจากคณะกรรมการจัดการขaอรaองเรียนรับเรื ่องจะร]วมกันประชุมพิจารณา        

ขaอรaองเรียนเพื่อดำเนินการสืบสวนผลการเรียน  โดยรักษาขaอมูลนักศึกษาที่รaองเรียนเปoนความลับตลอด

การสืบสวนผลการเรียน และหาขaอยุติใหaแลaวเสร็จภายในเวลา 7 วันหลังจากรับขaอรaองเรียน 

 3.5.4 หลังจากคณะกรรมการจัดการขaอรaองเรียนรายงานผลการสืบสวนและขaอเสนอแนะ  

ต]อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาดำเนินการและแจaงผลการพิจารณาต]อ        

ผูaอุทธรณ2รaองเรียน ดำเนินการแกaไขป�ญหาขaอรaองเรียนใหaแลaวเสร็จภายในเวลา 7 วันหลังไดaรับแจaงผลการ

พิจารณาจากคณะกรรมการจัดการขaอรaองเรียน 

4. คณาจารย̂ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 
4.1.1 ระบบการรับและแต]งต้ังอาจารย2ประจำหลักสูตร 

ประธานหลักสูตร และอาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร เสนอแต]งตั้งอาจารย2ประจำหลักสูตร

ต]อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร2 และสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

4.1.2 การแต]งต้ังอาจารย2พิเศษ  

การแต]งตั้งอาจารย2พิเศษทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันพิจารณาคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห]งชาติ หรือมีความรู aความเชี ่ยวชาญในรายวิชารือหัวขaอการเรียนรู aนั ้นๆ 

โดยเฉพาะระบบการรับและแต]งต้ังอาจารย2ประจำหลักสูตร 

 4.1.3 การแต]งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2 

  1) อาจารย2ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2หลัก พิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย2ประจำ

หลักสูตรและมีความรูaความเชี่ยวชาญในประเด็นที่สอดคลaองกับหัวขaอวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 ของ

นักศึกษา 

  2) อาจารย2ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2ร]วม พิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย2ประจำ

หลักสูตร อาจารย2ผูaสอน หรืออาจารย2พิเศษท่ีเปoนผูaเช่ียวชาญในประเด็นท่ีสอดคลaองกับหัวขaอวิทยานิพนธ2/

สารนิพนธ2 ของนักศึกษา 

 4.1.4 การแต]งตั ้งอาจารย2ใหม]เปoนที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ2หลักหรือร]วม มีแนวทางการ

ดำเนินการก]อนพิจารณาแต]งต้ังตามท่ีเสนอไวaในหมวดท่ี 6 

 4.1.5 การแต]งตั้งประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ2 พิจารณาจากอาจารย2ประจำ

หลักสูตร หรือ อาจารย2ผูaสอนในหลักสูตร หรือ อาจารย2ผูaทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ซึ่งมีประสบการณ2

สอนระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห]งชาติ 

 4.2  การบริหารคณาจารย̂ระดับบัณฑิตศึกษา 

  4.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิจารณามอบหมายภาระ    

งานสอนตลอดปlการศึกษา กำหนดและมอบหมายอาจารย2ผูaประสานงานรายวิชา และอาจารย2ผูaสอน 
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  4.2.2 อาจารย2ประจำหลักสูตรและอาจารย2ผูaสอนบัณฑิตศึกษา เสนอขaอตกลงภาระงานสอน 

รายวิชาที่สอน จำนวนสอนทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเกลี่ยภาระ

งานสอนใหaเปoนไปตามกรอบมาตรฐานภาระงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมาตรฐานภาระงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

  4.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พิจารณามอบหมายภาระงานอาจารย2    

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2ใหaเปoนไปตามกรอบมาตรฐานภาระงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมาตรฐาน   

ภาระงานมหาวิทยาลัย  

 4.3  คุณภาพอาจารย̂ 

  4.3.1 การประเมินคุณภาพการสอน การเปoนอาจารย2ที่ปรึกษาทางวิชาการ และการเปoน

อาจารย2ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2 

   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แต]งตั้งคณะกรรมการประเมินการ

สอน และกำหนดปฏิทินการประเมินตลอดปlการศึกษา 

   2) อาจารย2ผู aสอนทุกคนไดaรับการประเมินคุณภาพการสอนรายวิชาทฤษฎี และ

รายวิชาปฏิบัติที ่เป�ดสอนในปlการศึกษานั้นๆ ปlละ 2 ครั้ง เพื่อเปoนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ       

การสอน 

   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แจaงขaอมูลการทวนสอบระดับ

รายวิชาแก]อาจารย2ผูaสอนเพ่ือเปoนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการสอน 

   4) อาจารย2ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย2ที่ปรึกษาร]วม ร]วมกันประเมินคุณภาพการเปoน

อาจารย2ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 

   5) นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอน การเปoนอาจารย2ที่ปรึกษาทางวิชาการและ   

การเปoนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 

   

  4.3.2 ส]งเสริมการขอกำหนดตำแหน]งทางวิชาการของคณาจารย2บัณฑิตศึกษา 

   1) ดำเนินการตามแนวทางการส]งเสริมและพัฒนาอาจารย2ท่ีเสนอในหมวดท่ี 6 

   2) จัดทำแผนของคณาจารย2บัณฑิตศึกษาในการขอกำหนดตำแหน]งทางวิชาการ 

รวมถึงความตaองการพัฒนาดaานต]างๆ ท่ีสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน]งทางวิชาการ 

  4.3.3 ระบบสารสนเทศติดตามการเผยแพร]ผลงานทางวิชาการของคณาจารย2บัณฑิตศึกษา 

   1) พัฒนาระบบสารสนเทศบันทึกขaอมูลและติดตามการเผยแพร]ผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารย2บัณฑิตศึกษา นักศึกษาและบัณฑิต 

   2) เจaาหนaาที ่บริหารประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สรุปประมวลผลเสนอต]อ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ปlการศึกษาละ 2  คร้ัง 

  4.3.4 การจัดการขaอรaองเรียนและการแกaไขป�ญหาต]อขaอรaองเรียนของอาจารย2 
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 ดำเนินการตามแนวทางการจัดการขaอรaองเรียนและการแกaไขป�ญหาขaอรaองเรียนของ

นักศึกษาท่ีเสนอในหมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูSเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) คณบดีแต]งตั้งคณะกรรมการผูaรับผิดชอบหลักสูตรเปoนคณะกรรมการจัดตั้งหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

2) คณะกรรมการจัดตั้งหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำ โครงสรaางรายวิชา  

และcurriculum mapping ของแต]ละรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตร 

3) คณะกรรมการจัดตั ้งหลักสูตร พิจารณาทิศทางการพัฒนาดaานการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและสมรรถนะที่จำเปoนของผูaสอนภาษาอังกฤษใหaแก]ผูaเรียนในบริบทพหุวัฒนธรรม ทิศทาง

การเตรียมความรูaและสมรรถนะของผูaสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เพื่อเปoนแนวทางในการจัดทำ

รายวิชา เนื ้อหารายวิชา และแนวทางเตรียมความรู aและสมรรถนะผู aสอนภาษาอังกฤษในบริบท             

พหุวัฒนธรรม 

4) รวบรวมความคิดเห็นจากผูaมีส]วนไดaส]วนเสียฝ«ายต]างๆ ไดaแก] ผูaอำนวยการสถานศึกษา 

ครูผูaสอนระดับชั้นประถมและมัธยมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ศิษย2เก]า ศิษย2ป�จจุบัน และอาจารย2ผูaสอน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 เพื่อประกอบการออกแบบ

หลักสูตร 

5) เสนอร]างหลักสูตรที่ปรับแกaหลังประชุมผูaมีส]วนไดaส]วนเสียเสนอต]อคณะกรรมการวิพากษ2

หลักสูตร เพ่ือใหaขaอเสนอแนะต]อหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

6) เสนอร]างหลักสูตรที่ผ]านการปรับปรุงแกaไขตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิในการวิพากษ2

หลักสูตรต]อคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 

7) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแกaไข เพื ่อขอความเห็นชอบต]อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร2 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 และสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตามลำดับ 

8) อาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทำ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปlการศึกษา 

5.2 การวางระบบผูSสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกำหนดผูSสอน 

1) ประธานหลักสูตรกำหนดผูaสอน โดยพิจารณาถึงความชำนาญในเนื้อหาที่สอน 

ผลงานวิจัย หรือประสบการณ2ท่ีเก่ียวขaองกับวิชาน้ันๆ และภาระงานของอาจารย2 
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2) อาจารย2ผูaสอนตaองเปoนอาจารย2ประจำหลักสูตร อาจารย2ประจำ อาจารย2พิเศษ    

ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 5.2.2.1 การจัดทำ มคอ.3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังน้ี 

1) ผูaสอน/ผูaประสานงานรายวิชา ซึ่งเปoนอาจารย2ประจำหลักสูตรทำหนaาที่จัดทำ 

มคอ.3,4,5,6 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล

รายวิชาท่ีรับผิดชอบใหaเปoนไปอย]างมีคุณภาพ 

2) อาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ. 3, 4, 5, 6  

3) ผูaสอน/ผูaประสานงานรายวิชาส]ง มคอ. 3, 4 ก]อนวันเป�ดภาคการศึกษามคอ. 5, 6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน 

4) กำหนดใหaมีการชี ้แจง และแนะนำผู aเรียนเกี ่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา      

และการเรียนการสอนของแต]ละรายวิชาในคาบแรกของการเรียนการสอน 

 5.2.2.2 การทำวิทยานิพนธ2 มีข้ันตอนดังน้ี 

 1) กำหนดแนวทางการปฎิบัติในการทำวิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 ของหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร2 

 2) ผูaรับผิดชอบหลักสูตร สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 ที่มี

ประสบการณ2และความเช่ียวชาญตามหัวขaอวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 ของนักศึกษา 

 3) หลักสูตรจัดผูaทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท]าน เพื่อพิจารณาหัวขaอวิทยานิพนธ2/สาร

นิพนธ2 ที่มีความเหมาะสมกับศาสตร2การสอนภาษาอังกฤษ  และการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท และ

กำหนดวันใหaนักศึกษานำเสนอโครงร]างวิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 โดยเนaนเกี่ยวกับป�ญหาและความสำคัญ 

วัตถุประสงค2 กรอบแนวคิด และประโยชน2ท่ีคาดว]าจะไดaรับ และมีอาจารย2ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2เขaาร]วมฟ�ง 

โดยดำเนินการภายใตaกิจกรรมการนำเสนอโครงร]าง คร้ังท่ี 1 

 4) หลังจากหัวขaอวิทยานิพนธ2ไดaรับการรaบรองจากคณะกรรมการ ผู aทรงคุณวุฒิ 

ประธานหลักสูตร พิจารณาเสนอชื่ออาจารย2ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 และอาจารย2ที่ปรึกษาร]วม

เพ่ือใหaคณบดีอนุมัติแต]งต้ัง 

 5) อาจารย2ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 หลักและร]วม รับผิดชอบในการ

คำปรึกษาและใหaความช]วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 และการเผยแพร]ผลงานของนักศึกษา 

 6) คณะกรรมการบัณฑิตติดตามความกaาวหนaาในการทำวิทยานิพนธ2และการตีพิมพ2

เผยแพร]ของนักศึกษาและรายงานใหaท่ีประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกเดือน 
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 7) นักศึกษาที ่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ2จะตaองส]งรายงานและนำเสนอ

ความกaาวหนaาของงานวิจัย ทุกภาคการศึกษา หรือตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากำหนด และการ

นำเสนอตaองผ]านความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ2 

 8) ผูaรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาป�ญหา อุปสรรคและแนวทาง   

การพัฒนาแกaไขในการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2 อย]างนaอยปlละ 1 คร้ัง 

 9) นักศึกษาที่เขaาศึกษา ตaองเสนอและสอบผ]านโครงการวิจัยและอนุมัติโครงร]าง    

เพื่อทำวิทยานิพนธ2 / สารนิพนธ2 ใน 3 ภาคการศึกษานับตั้งแต]ที่เริ่มเขaาศึกษา ยกเวaนกรณีที่มีความจำเปoน 

เช]น มีการเปลี่ยนอาจารย2ที่ปรึกษา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไดaรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร นักศึกษามีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ2ไดaไม]เกิน คนละ 2 ครั้ง หากสอบครบทั้ง 2 ครั้งแลaว มีผล      

ไม]ผ]าน และศึกษาอยู]ในมหาวิทยาลัยเกิน 2 เท]า ของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนด ถือว]าพaนสภาพการ

เปoนนักศึกษา 

 10) ใหaมีการประเมินการควบคุมวิทยานิพนธ2 /สารนิพนธ2 ของอาจารย2ที่ปรึกษาโดย

นักศึกษาเมื่อนักศึกษาสอบวิทยานินพนธ2ผ]านแลaว เพื่อนำไปเปoนขaอมูลในการปรับปรุงและการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการควบคุมวิทยานิพนธ2 /สารนิพนธ2 ของอาจารย2ที่ปรึกษา โดยอาจารย2ที่ปรึกษาจะตaอง

จัดเวลาใหaนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ2เขaาพบเพื่อรายงานใหaทราบถึงความกaาวหนaาหรือ

ป�ญหา รวมท้ังคำแนะนำในดaานต]างๆ โดยเฉล่ียไม]นaอยกว]า 30 ช่ัวโมงต]อภาคการศึกษา 

5.2.3 การสนับสนุนและการใหSคำแนะนำนักศึกษา 

                 1) มีระบบอาจารย2ที ่ปรึกษาวิชาการ ใหaคำปรึกษาและช]วยเหลือนักศึกษาตั้งแต]    

แรกเขaาทั้งดaานการเรียนและการใชaชีวิต โดยกำหนดใหaมีชั่วโมงใหaคำปรึกษา เพื่อใหaอาจารย2ที่ปรึกษา      

ไดaพบปะกับนักศึกษาอย]างสม่ำเสมอ 

 2) มีอาจารย2ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ2เพื่อทำหนaาที่ช]วยเหลือดaานการทำวิทยานิพนธ2 / 

สารนิพนธ2 

5.2.4 การอุทธรณ̂ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นคำรaองเพื่อขออุทธรณ2ในกรณีที่มีขaอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ 

ผลคะแนนสอบ และวิธีการประเมินผล  

2) คณะศิลปศาสตร2 มีช]องทางรับคำรaองเพ่ือการขออุทธรณ2ของนักศึกษา 

3) คณะศิลปศาสตร2จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ2ของนักศึกษา 
 

 5.3 การประเมินผูSเรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูSตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหIงชาติ 

1) ผูaสอน/ผูaประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรูaตามวิธีการประเมิน   

ที ่ระบุไวaใน มคอ.3,4 และพิจารณาใหaเกรด และผ]านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ตามลำดับ จากนั้นส]งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลาง       

ของมหาวิทยาลัยกำหนด 

2) มีการประเมินผูaสอนโดยผูaเรียน 

3) ผู aสอน/ผู aประสานงานรายวิชา จัดทำ มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุด      

การเรียนการสอน  

4) กำหนดใหaมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของผู aเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูa         

ที่กำหนดใน มคอ. 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ แต]งตั้งทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของผู aเรียน เพื ่อดำเนินการทวนสอบอย]างนaอยรaอยละ 25 ของจำนวนรายวิชาที ่เป�ดสอนในแต]ละ         

ภาคการศึกษา และรายงานผลต]อท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูS 

 6.1   การบริหารงบประมาณ 

 คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำปl ทั ้งเง ินงบประมาณและเง ินรายไดaเพื ่อจัดซื ้อตำรา              

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ2 และวัสดุครุภัณฑ2คอมพิวเตอร2อย]างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนในช้ันเรียน และสรaางสภาพแวดลaอมใหaเหมาะสมกับการเรียนรูaดaวยตนเองของนักศึกษา 
 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูIเดิม 

 คณะฯ มีความพรaอมทั้งดaานหaองเรียน อุปกรณ2การเรียนการสอน หaองสำหรับนักศึกษาไดaทำ

กิจกรรม หaองสมุด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถคaนควaาขaอมูลไดaจากหaองสมุดของคณะศิลปศาสตร2    

และศูนย2วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 
 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ2เพ่ือการศึกษา 

2) จัดซื ้อหนังสือ ตำรา และสื ่อส่ิงพิมพ2ทางวิชาการ ดaานภาษาศาสตร2และการสอน       

ภาษาอังฤษ โดยเฉพาะ 

3) จัดซ้ือส่ิงสนับสนุนการเรียนรูa เช]น สัญญาณอินเทอร2เน็ต, Co–working Space เปoนตaน 

4) สรaางบรรยากาศการเรียนรูa เช]น หaองสมุด ลานกิจกรรม หaองวิจัย หaองศึกษาดaวยตนเอง

เปoนตaน 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผูaสอน ผูaเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขaอง 

2) จัดระบบติดตามการใชaทรัพยากร เพ่ือเปoนฐานขaอมูลประกอบการประเมิน 
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7.   ตัวบIงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ]งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษ ท้ังหมดอยู]ในเกณฑ2ดีต]อเน่ือง 5 ปlการศึกษาเพ่ือติดตามการดำเนินการตาม TQF ต]อไป 

ทั้งนี้เกณฑ2การประเมินผ]าน คือ มีการดำเนินงานตามขaอ 1–5 และอย]างนaอยรaอยละ 80 ของตัวบ]งชี้ผล

การดำเนินงานท่ีระบุไวaในแต]ละปl 
 

ดัชนีบIงช้ีผลการดำเนินงาน 
ป̀ท่ี 

1 2 3 4 5 

(1) อาจารย2ประจำหลักสูตรอย]างนaอยรaอยละ 80 มีส ]วนร]วมในการประชุม          

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
ü ü ü ü ü 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลaองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา 
ü ü ü ü ü 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ2ภาคสนาม (ถaามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย]างนaอยก]อนการเป�ดสอนในแต]ละภาคการศึกษาใหaครบ            

ทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ2ภาคสนาม (ถaามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป�ดสอน

ใหaครบทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังส้ินสุดปlการศึกษา 
ü ü ü ü ü 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูaที่กำหนดใน

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถaามี) อย]างนaอยรaอยละ 25 ของรายวิชาที่เป�ดสอนในแต]ละ

ปlการศึกษา 

ü ü ü ü ü 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ2การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรูa จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปl

ท่ีแลaว 

 ü ü ü ü 

(8) อาจารย2ใหม] (ถ aามี) ทุกคน ไดaร ับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดaานการ             

จัดการเรียนการสอน  
ü ü ü ü ü 
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ดัชนีบIงช้ีผลการดำเนินงาน 
ป̀ท่ี 

1 2 3 4 5 

(9) อาจารย2ประจำทุกคนไดaรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย]างนaอย   

ปlละหน่ึงคร้ัง 
ü ü ü ü ü 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถaามี) ไดaรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไม]นaอยกว]ารaอยละ 50 ต]อปl 
ü ü ü ü ü 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปlสุดทaาย/บัณฑิตใหม]ที่มีต]อคุณภาพการเรียน

การสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี ่ยไม]นaอยกว]า 3.51 จาก

คะแนน 5.0 

 ü ü ü ü 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูaใชaบัณฑิตที่มีต]อบัณฑิตใหม] เฉลี่ยไม]นaอยกว]า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
 ü ü ü ü 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ̂การสอน 

 ก]อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ2การสอนโดยอาจารย2ผูaสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/

หรือ การปรึกษาหารือกับผูaเชี่ยวชาญดaานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส]วนหลังการสอนควรมีการวิเคราะห2

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห2ผลการเรียนของนักศึกษา  

 ดaานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมป�ญหา/ขaอเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุง และกำหนดใหaประธานหลักสูตรและทีมผูaสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต]อไป 
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1.2  การประเมินทักษะของอาจารย̂ในการใชSแผนกลยุทธ̂การสอน 

 การประเมินทักษะดังกล]าวสามารถทำโดยการ 

1) ประเมินโดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต]ละวิชา 

2) สังเกตการสอน / จัดกระบวนการเรียนรูaของผูaรับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน

หลักสูตร และ/หรืออาจารย2ผูaสอน  

3) ประเมินในภาพรวมโดยบัณฑิตใหม]รายปl และภายหลังเสร็จส้ิน การศึกษาในภาค

การศึกษาสุดทaาย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสำรวจขaอมูลจาก 

1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต]ละวิชา 

2) นักศึกษาปlสุดทaาย 

3) บัณฑิตใหม] 

4) ผูaใชaบัณฑิต 

5) อาจารย2ผูaสอน 

6) ผูaทรงคุณวุฒิ 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และอาจารย2ประจำหลักสูตรจะเสนอรายงานผล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามที่ระบุไวaในแต]ละดaานซึ่งระบุตัวชี้วัดไวaแลaว       

เพื่อนำมาสรุป มคอ.2 ประมวลผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) แต]ละดaาน โดย

อaางอิงจากที่ระบุรายละเอียดไวaใน มคอ.2 แต]ละหมวด โดยคณะกรรมการประเมินอย]างนaอย 3 คน 

ประกอบดaวย ผูaทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน อย]างนaอย 1 คน ควรเปoนคณะกรรมการประเมิน

ชุดเดียวกันกับการประกันคุณภาพภายใน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ̂การสอน 

 4.1 รวบรวมขaอเสนอแนะ/ขaอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิตใหม] ผู aใชaบัณฑิต 

ผูaทรงคุณวุฒิ อาจารย2ผูaสอน 

 4.2  วิเคราะห2ทบทวนขaอมูลขaางตaน โดยผูaรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหนaาสาขา 

 4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ2 
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ภาคผนวก ก  

ประวัติและผลงาน อาจารย̂ผูSรับผิดชอบหลักสูตร 
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แบบฟอร̂มประวัติและผลงานทางวิชาการ 

R อาจารย̂ผูSรับผิดชอบหลักสูตร    R อาจารย̂ประจำหลักสูตร 

ระดับ ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร̂ 

1. หลักสูตร     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิชา       การสอนภาษาอังกฤษ  
 

2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  :  วัชรินทร2  ฟองโหย 

   ช่ือ - นามสกุล )ภาษาอังกฤษ(  :  Watcharin  Fonghoi 

3. ตำแหนIงทางวิชาการ  :  - 

4. สังกัด  : คณะศิลปศาสตร2  

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2   

  โทรศัพท2มือถือ 0869671927 

  E-mail Address : watcharin.f@pnu.ac.th 

 

5. ประวัติการศึกษา )จากสูงสุดไปต่ำสุด( :  :  

 

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป̀ พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปร.ด. 

(ภาษาอังกฤษเปoนภาษาสากล) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2562 

กศ.ม. 

(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

ค.บ. 

(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร-ธานี 2538 

 

6.  ประสบการณ̂ทางวิชาการ  

  ปl พ.ศ.     ตำแหน]ง 

พ.ศ. 2551 - ป�จจุบัน  - อาจารย2 สังกัดคณะศิลปศาสตร2  

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2  
 

 

 

7. ผลงานทางวิชาการ (5 ป̀ยSอนหลัง) 

 1.7  งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดSรับการเผยแพรIในการประชุมวิชาการ  

เดชดนัย จุaยชุม, รจเรข กำแหงกิจ, เกษรา บ]าวแช]มชaอย, และวัชรินทร2 ฟองโหย. (2560). การแสวงหา 
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       สารสนเทศเพ่ือการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2.  

       ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 (น.125). มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
 

Fonghoi, W. (2021). Promoting Global Citizenship in Thai Deep South EFL Classes: Practices and  

       Challenges. Conference on iELT-CON 2021 10th International English Language Teaching         

       Conference on Developing soft skills in ELT.Penang, Malaysia: The Penang English  

       Language Learning and Teaching Association (PELLTA), Pp.48.  
 

สุไรนี  เปาะจิ, โรซลินดา  ดาโอ±ะอุเซ็ง, อีฟฟาดะห2  ดะมิแล, ธาวิน  สันตินรากุล, ตัสนีม  เจะและ, และ  

       วัชรินทร2  ฟองโหย (2565). การศึกษาป�จจัยท่ีลดระดับแรงจูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษในรูปแบบ 

       ออนไลน2ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2. การประชุม        

       วิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะศิลปศาสตร2 คร้ังท่ี 1. (น.210-227). มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

       นครินทร2. 
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ระดับ ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร̂ 

1. หลักสูตร     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิชา       การสอนภาษาอังกฤษ  
 

2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)         :  นูรหม±ะ หะยีกาเล็ง 

   ช่ือ - นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ) :  Nurmah Hajikaleng 

 

3. ตำแหนIงทางวิชาการ  :  อาจารย 

4. สังกัด  : วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2   

  โทรศัพท2มือถือ 0985237785 

  E-mail Address : nur_toh@hotmail.com 

 

5. ประวัติการศึกษา )จากสูงสุดไปต่ำสุด( :  :  

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป̀ พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 

Ph.D. 

(Applied Linguistics) 

Universiti Utara Malaysia 2561 

M.A. 

(TEIL) 

(Teaching English as an 

International Language) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554 

B. H.SC.  

(Bachelor in Human Science)  

International Islamic University 2539 
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6.  ประสบการณ̂ทางวิชาการ  

  ปl พ.ศ.     ตำแหน]ง 

พ.ศ.2563 -ป�จจุบัน  -อาจารย2 สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

พ.ศ. 2561 - 2663  - อาจารย2 สังกัดคณะศิลปศาสตร2  

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2  

พ.ศ.2554 - 2561  -อาจารย2 สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 
 

 

 

 

 

 

 

7. ผลงานทางวิชาการ (5 ป̀ยSอนหลัง) 

 1.7  บทความทางวิชาการท่ีไดSรับการเผยแพรIในวารสาร ส่ิงตีพิมพ̂ หรือวารสารออนไลน̂ 

Hajikaleng, N. (2021). Teachers’ Perceptions on Integrating Information and Communication  

       Technology (ICT) towards Teaching English Reading Comprehension. KKU Research  

       Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies), 9(3) September- 

       December 2021, Pp. 19-30. 

Hajikaleng, N. (2021). The Effects of Using Pictures in Teaching English Writing among  

       Mathayom Four Students in Narathiwat. Al-Hikmah Journal of Fatoni University, 11(21)  

       January – June 2021, Pp. 35-46. 

Hajikaleng, N. (2019). The Effects of Using Dual-Coding Theory in Teaching English Reading  

       Comprehension among Vocational Students at Narathiwat Technical College. International 

       Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studies, 4(6) July 2019, Pp. 7-12. 

Hajikaleng, N. (2019). Students’ Perceptions towards Learning nglish at Narathiwat Technical  

       College. International Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studies, 4(6) July  

       2019, Pp. 13-18. 

Hajikaleng, N. (2019). The Effects of Using Authentic Materials on Students’  Achievement  

       towards English Reading Comprehension among Narathiwat Technical College Students.  

       International Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studies, 4(7) Aug. 2019. Pp.  
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2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  :  โสภาวรรณ หนูกุaง 

   ช่ือ - นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ) :  Sopawan Nookung 

 

3. ตำแหนIงทางวิชาการ  :  อาจารย 

4. สังกัด  : คณะศิลปศาสตร2  

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2   

  โทรศัพท2มือถือ 0877952227  

  E-mail Address : sopawan.n@pnu.ac.th 

 

5. ประวัติการศึกษา )จากสูงสุดไปต่ำสุด( :  : 

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป̀ พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 
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ปรด. 

(ภาษาศาสตร2) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 

กศ.ม. 

(ภาษาศาสตร2การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

ศศ.บ. 

(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2 2545 

 

6.  ประสบการณ̂ทางวิชาการ  

  ปl พ.ศ.     ตำแหน]ง 

พ.ศ. 2553 - ป�จจุบัน  - อาจารย2 สังกัดคณะศิลปศาสตร2  

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2  

 

7. ผลงานทางวิชาการ (5 ป̀ยSอนหลัง) 

 1.7  งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดSรับการเผยแพรIในการประชุมวิชาการ  

Roka, M.,Yaseng, N.,Kittiwirote, F., Nookung, S., Nisani, F.  (2019). An Investigation of Thai  

       Students'Attitudes in Relations to Pronunciation of English as a Second Language. In The  

       IXth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology  

       (ICBELLP).The National University of Singapore Society, Suntec City,  Singapore. 

Chalongdet, P., Keawnunual, W., Roka, M., Nookung, S. (2019). An Investigation of Final  

       Consonant Pronunciation of Transliterated Thai Loanwords in Pattani Malay Dialect. In  

       The Innovation and Creativity Network 2019 (ICN 2019). (Pp.233). Princess of Naradhiwas  

       University.    

 

วรวุฒิ เจะมุ, นูรดีนี อายิ, ซูไฮละห2 กาเจ, ฟ�รดาวส2 สาริปา, โสภาวรรณ หนูกุaง. (2564).  การศึกษากลวิธีการ 

       แปลของนักแคสเกมผ]านส่ือยูทูบ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดaานศิลปศาสตร2 คร้ังท่ี 6 "ศาสตร2 

       บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน" (น.46-52). คณะศิลปศาสตร2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

       มงคลศรีวิชัย. 

อาลามีน สะอิ, ฮานีโฟน หามะมูซอ, ฟาดีลา เจ±ะฮะ, อารีนี หะยีเยะ, อิลยาส บินอาแวเงาะ, โสภาวรรณ หนูกุaง. 

       (2565) การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการวูaดด้ีโชว2ท่ีออกอากาศในเดือนสิงหาคม  

       - ตุลาคม พ.ศ. 2564. การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ คณะศิลปศาสตร2 คร้ังท่ี 1 "ยังยืนเด]นโดย 

       ทaาทาย: มนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2ในยุคดิจิทัลและโรคระบาด" (NIC-LA 2022). (น.71-79). คณะ 

       ศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2. 
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ภาคผนวก ข 

ขSอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร̂  

วIาดSวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ค 

คำส่ังแตIงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 

คำส่ังแต]งต้ังคณะกรรมการดำเนินการวิพากษ2หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม] 2566 
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             ภาคผนวก ง 

                     คำส่ังแตIงต้ังคณะกรรมการดำเนินการวิพากษ̂หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ภาคผนวก ง  

คำส่ังแตIงต้ังคณะกรรมการดำเนินการวิพากษ̂หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหมI 2566 
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ภาคผนวก จ 

รายงานผลการสำรวจความตSองการในการศึกษาตIอระดับมหาบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร̂ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร̂ 
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รายงานผลการสำรวจความตSองการในการศึกษาตIอระดับมหาบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร̂ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร̂ 

คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 ไดaสำรวจความตaองการในการศึกษาต]อระดับ

มหาบัณฑิตเพื่อเป�ดรับความคิดเห็น คำแนะนำ และความตaองการของชุมชน ในการเป�ดหลักสูตรระดับปริญญา

โท ดaานภาษาอังกฤษ โดยนำขaอมูลที ่ไดaจากการสำรวจมาใชaประกอบในการสรaางหลักสูตรปริญญาโท            

ดaานภาษาอังกฤษของคณะ  

กลุIมตัวอยIาง 

ผูaมีส]วนไดaส]วนเสียในการผลิตบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร2 จำนวน 300 คน ไดaแก] 

- นักศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปlท่ี 4 ปlการศึกษา 2563 

- อาจารย2ผูaสอนภายในคณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

- บุคลากรในหน]วยงานภาครัฐ/เอกชน ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตa 

- สถานประกอบการในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตa 

-บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใตa 

 -สถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตa 

การวิเคราะห̂ขSอมูล 

วิเคราะห2ขaอมูลจากแบบสอบถามโดยใชaโปรแกรมสำเร็จรูป โดยการวเคราะห2ค]าความถ่ี รaอยละ 

ผลการวิเคราะห̂ขSอมูล 

1.การวิเคราะห2ขaอมูลความตaองการในการศึกษาต]อระดับมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร2 มาจากการเก็บขaอมูลจากผูaมีส]วนไดaส]วนเสียในการผลิตบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร2       

ผ]านช]องทางต]าง ๆ โดยแบ]งออกเปoนการเก็บขaออมูลโดยการจัดทำแบบสำรวจรูปแบบออนไลน2 และการลงพื้นท่ี

เพื่อสำรวจความตaองการจากสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผลการวิเคราะห2ขaอมูลความตaองการใน

การศึกษาต]อระดับมหาบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 มีดังน้ี 
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 จากการสำรวจ มีผูaตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 277 คน พบว]า ดaานเพศ พบว]า ผูaตอบส]วนใหญ]เปoนเพศ

หญิง รaอยละ 79.4 และเพศชาย รaอยละ 20.6 ผูaตอบแบบสอบถามมีช]วงระดับอายุ พบมากที่สุดคือ 31 - 35 ปl 

รaอยละ 32.1 รองลงมาคือ 25 - 30 ปl รaอยละ 24.2 และ 41 ปlขึ้นไป รaอยละ 20.6 โดยมีภูมิลำเนา พบมากที่สุด

คือ นราธิวาส รaอยละ 87.0 รองลงมาคือ ป�ตตานี รaอยละ 8.3 และยะลา รaอยละ 3.6 ที่อยู]ป�จจุบันของผูaตอบ

แบบสอบถามพบมากที่สุดคือ จังหวัดนราธิวาส รaอยละ 92.4 รองลงมาคือจังหวัดป�ตตานี รaอยละ 6.5 และ

จังหวัดยะลา รaอยละ 1.1 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูaตอบแบบสอบถามพบมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี รaอย

ละ 87.4รองลงมาคือ สูงกว]าปริญญาตรี รaอยละ 11.6 และมัธยมศึกษารaอยละ 0.4 โดยสำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2 รaอยละ 19.5 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รaอยละ 16.2 และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ รaอยละ 6.9 ปlท่ีสำเร็จการศึกษา พบมากที่สุดคือ พ.ศ. 2550 - 2559 รaอยละ 51.3 

รองลงมาคือ พ.ศ. 2540 - 2549 รaอยละ 27.8 และพ.ศ. 2560 เปoนตaนไป รaอยละ 10.1 ผูaตอบแบบสอบถาม

ประกอบอาชีพเปoนลูกจaาง/ครูอัตราจaางในสถานศึกษา รaอยละ 47.7 รองลงมาคือ ขaาราชการ รaอยละ 33.9 และ

พนักงานในหน]วยงานเอกชน รaอยละ 11.2 โดยตำแหนIงที่พบมากที่สุดคือ ลูกจaางรaอยละ 32.1 รองลงมาคือ ครู 

คศ.1 รaอยละ 30.7 และครูผูaช]วย รaอยละ 20.6 ผูaตอบแบบสอบถามรaอยละ 36.8 มีประสบการณ2ในการทำงานใน

ตำแหน]งป�จจุบัน 1-5 ปl รองลงมาคือประสบการณ2ในการทำงาน 6-10 ปl พบจำนวนรaอยละ 32.9 และมี

ประสบการณ2ในการทำงาน 11-15 ปl พบรaอยละ 13.7 โดยมีรายไดaต]อเดือน ต่ำกว]า 10,000 บาท รaอยละ 35.7 

15,000 - 19,999 บาท รaอยละ 19.5 และ 30,000 บาท ข้ึนไป รaอยละ 16.6 

 2.ผลการวิเคราะห2ขaอมูลป�จจัยท่ีส]งผลต]อการตัดสินใจเพ่ือเขaาศึกษาต]อระดับปริญญาโท 

 จากการสำรวจพบว]าป�จจัยที่ส]งผลต]อการตัดสินใจเพื่อเขaาศึกษาต]อระดับปริญญาโท พบว]า ลำดับ 1      

คือ ความน]าสนใจของหลักสูตร รaอยละ 34.7 ลำดับ 2 คือ ค]าใชaจ]ายตลอดหลักสูตร รaอยละ 21.3 และลำดับ 3 

คือ ความสะดวกของสถานที่เรียน (ใกลaบaาน) รaอยละ 18.1 ผูaตอบแบบสอบถามรaอยละ 8.7 เคยผ]านการสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษ และรaอยละ 91.3 ไม]เคยผ]านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ผูaตอบแบบสอบถาม รaอยละ 

39.4 ตaองการศึกษาต]อ และรaอยละ 60.6 ไม]ตaองการศึกษาต]อ โดยมี เหตุผลในการศึกษาต]อเพื่อใชaในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต รaอยละ 16.2 รองลงมาคือ ตaองการต]อยอดองค2ความรูaในหัวขaอ / สาขาวิชาที่สนใจ 

รaอยละ 15.9 และปรับอัตราเงินเดือน หรือค]าตอบแทนในการทำงาน รaอยละ 5.1 สนใจศึกษาดaานใด ศึกษาต]อ

ดaานภาษาอังกฤษและการสอน รaอยละ 26.4 รองลงมาคือ ดaาน ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร รaอยละ 19.5 และ

ดaานภาษาอังกฤษและการพัฒนาอาชีพ รaอยละ 7.9 ช]วงเวลาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูaตอบ

แบบสอบถามเห็นว]ามีความเหมาะสมที่สุดมากที่สุด คือ  ภาคพิเศษ (วันเสาร2 – อาทิตย2) รaอยละ 43.7 รองลงมา

คือ ภาคพิเศษ (วันจันทร2 – ศุกร2) รaอยละ 8.7 และภาคปกติ (วันจันทร2 – ศุกร2) รaอยละ 5.4 ค]าใชaจ]ายต]อภาค

การศึกษาท่ีเหมาะสมและผูaตอบแบบสอบถามยอมรับไดaในการศึกษาระดับปริญญาโท คือ  ภาคพิเศษ (วันศุกร2 – 

วันเสาร2 ),(วันเสาร2 – อาทิตย2 ) ค]าเทอม 30,000 - 35,000 บาท / ภาคการศึกษา รaอยละ 45.5 รองลงมาคือ 
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ภาคปกติ (วันจันทร2 – ศุกร2) ค]าเทอม 18,000 - 20,000 บาท / ภาคการศึกษา รaอย ละ 13.7 และภาคปกติ (วัน

จันทร2 – ศุกร2 ) ค]าเทอม 18,000 - 20,000 บาท / ภาคการศึกษา รaอยละ 0.7 และ ภาคพิเศษ (วันศุกร2 – วัน

เสาร2 ),(วันเสาร2 – อาทิตย2) ค]าเทอม 35,001 บาทขึ้นไป / ภาคการศึกษารaอยละ 0.7ผูaตอบแบบสอบถามเห็นวIา

วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการคัดเลือกผูaเขaาศึกษาต]อ คือ วิธีการสอบวัด ระดับความรูa รaอยละ 43.7 รองลงมาคือ 

วิธีการสัมภาษณ2เพื่อประเมินพื้นฐานความรูaและความสามารถในการทำวิจัย รaอยละ 13.0 และพิจารณาขaอเสนอ

วิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ2ร]วมกับประสบการณ2การทำงาน  3.0 และแผนการเรียน พบมากที่สุดคือ เขaาชั้นเรียน

แบบไม]นับหน]วยกิตร]วมกับการทำวิทยานิพนธ2 (แผน ก.1) รaอยละ 26.0 รองลงมาคือ ศึกษาดูงานในประเทศ / 

ต]างประเทศ รaอยละ 25.6 และเขaาชั้นเรียนแบบนับหน]วย กิตร]วมกับการทำวิทยานิพนธ2 (แผน ก.2)  รaอยละ 

22.0  
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สรุปขSอเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ̂ภายนอก 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ณ หSองคอนเทนเนอร̂ ช้ัน 1  โรงแรม TR Rock Hill Hotel  

ตำบลคอหงส̂ อำเภอหาดใหญI จังหวัดสงขลา 

 

รายนามคณะกรรมการผูaทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย2 ดร.ประกาศิต  สิทธ์ิธิติกุล   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 

2. รองศาสตราจารย2 ดร.เข็มทอง  สินวงศ2สุวัฒน2   คณะศิลปศาสตร2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2  

3. ผูaช]วยศาสตราจารย2 ดร.อธิป  ธรรมวิจิตร   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขaอเสนอแนะจากกรรมการ ดังน้ี 

 

ขSอเสนอแนะของผูSทรงคุณวุฒิ การปรับแกS 

1. พิจารณาและทบทวน การใชaชื่อหลักสูตรจากเดิม หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปoนภาษา

นานาชาติ ใหaเปoนช่ือสาขาวิชาท่ีมีความน]าสนใจ และเขaากับบริบท

ทางสังคม     และวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตa 

ปรับแกaชื ่อหลักสูตรเปoน หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและ

เพิ่มรายละเอียดหลักสูตรใหaมีเอกลักษณ2เฉพาะ
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และขaอมูลจากกลุ]มผูaมีส]วนไดaส]วนเสียจากผลการสำรวจการเป�ด

หลักส ูตร ซ ึ ่งส ]วนใหญ]เป oนกลุ ]มคร ูช ั ้นประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาในกลุ ]มโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนา จึงเสนอปรับชื่อหลักสูตรเปoน “หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ของหลักสูตร โดยเนaนการสอนภาษาอังกฤษใหaแก]

ผูaเรียนท่ีอยู]ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเปoนพหุวัฒนธรรม 

2. คณะกรรมการผู aทรงคุณวุฒิเสนอใหaพิจารณารูปแบบของ

หลักสูตร เช]น ภาษาที่ใชaในการจัดการเรียนการสอน การรับเขaา

ศึกษา และระบุเกณฑ2วัดระดับภาษาอังกฤษ โดยอาจจะตaองมีผล

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช]น TOEFL ITP หรือคะแนนการวัด

ระดับภาษาอังกฤษของสถาบัน เปoนตaน 

 

 

แกaไขการใชaภาษาจากเดิมใชaภาษาไทยในการ

จัดการเรียนการสอนเปoน การใชaภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มรายละเอียด

การพ ิจารณาการร ับเข aาศ ึกษา และ เกณฑ2

ภาษาอังกฤษท่ีใชaประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเปoน

หลัก 

3. เสนอใหaเพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบไดaหลังสำเร็จการศึกษา 

โดยใหaระบุถึงอาชีพที่มีความสอดคลaองกับบริบททางสังคมใน

พื้นที่ และเพิ่มในขaอสุดทaาย โดยเสนอใหaเพิ ่ม “อาชีพอื่นๆ ท่ี

เก่ียวขaองกับการสอนภาษาอังกฤษ” 

 

เพ ิ ่มอาช ีพที ่สามารถประกอบได aหล ังสำเร็จ

การศึกษาตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ 

4. หัวขaอที่ 1.3 วัตถุประสงค2 และผลการเรียนรูaที่คาดหวังของ

หลักสูตร ขaอ 1.3.1 วัตถุประสงค2ของหลักสูตร และ ขaอ 1.3.2 ผล

การเร ียนร ู aท ี ่ คาดหว ั งของหล ักส ูตร (Program Learning 

Outcomes :PLOs) ใหaพิจารณาความสอดคลaองกันในแต]ละดaาน 

และจำนวนขaอใหaมีความเหมาะสมและใหaเปoนในแนวทางเดียวกัน 

 

ปรับผลการเรียนรู aที ่คาดหวังของหลักสูตร ใหa

สอดคลaองกับวัตถุประสงค2ของหลักสูตรตาม

คำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ 

5. แผนการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานของหลักสูตร เสนอใหaมีการ

เพิ่มกลยุทธ2 ใหaมีการระบุคู]เทียบจากสถาบันการในพื้นที่ หรือจาก

สถาบันที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่คลaายคลึงกัน และ

เพิ ่ม มคอ. ในหลักฐาน/ตัวบ]งชี ้ ในหัวขaอของมาตรฐานของ

หลักสูตร 

กำลังอยู]ในระหว]างการพิจารณาเกี่ยวกับคู]เทียบ

เพ่ือใหaเกิดการพัฒนา 

6. แผนการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เสนอใหaเพิ่มกล

ยุทธ2 ตaองมีแผนการพัฒนาบุคลากร ในเชิงของปริมาณและเชิง

คุณภาพ 

 

หารือฝ«ายท่ีเก่ียวขaองเพ่ือกำหนดการพัฒนา

บุคลากรเชิงปริมาณและคุณภาพใหaสอดคลaองกับ

แผนอัตรากำลังของคณะ 
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7. ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ

โครงสรaางของหลักสูตร คณะกรรมการเสนอใหaพิจารณาและเสนอ

ใหa ขaอ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรaอน ไม]ตaองระบุในขaอ

ดังกล]าว เพื่อใหaสอดคลaองกับแผนการศึกษารายปl ที่ปรากฏในแต]

ละชั้นปl ที่มิไดaระบบว]ามีการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดู

รaอน 

ปรับตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิโดยไม]มีการ

จัดการเรียนการสอนภาคฤดูรaอน 

8. การดำเนินการของหลักสูตร วัน – เวลาในการดำเนินการเรียน

การสอน ใหaเขียนโดยไม]ตaองแยกแผน  

ปรับตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ 

9. คุณสมบัติของผูaเรียน คณะกรรมการเสนอใหaปรับคุณสมบัติใน

ขaอ 2.2.3 “มีคุณสมบัติอย]างใดอย]างหนึ่ง ดังต]อไปน้ี” ใหaนำออก

เนื่องจากเปoนการระบุคุณสมบัติที่บีบรัดนักศึกษาที่มีความสนใจ

เขaาศึกษาในหลักสูตรดังกล]าว ที่มิไดaเปoนผูaสำเร็จการศึกษาดaาน

ภาษาอังกฤษโดยตรง หรือเปoนอาจารย2ผูaสอนที่มีประสบการณ2

สอน ฯลฯ ท่ีไดaระบุไวaเดิม และเสนอใหaปรับลดสัดส]วนของคะแนน

เดิม ใหaใชaคะแนน TOEFL Paper based อย]างนaอย 510 ผูaทรง

เสนอใหaปรับลดคะแนนใหaอยู]ในช]วง 460 – 540 คะแนน และใหa

นำคุณสมบัติเรื่อง “ไดaคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR อย]างนaอยระดับ  C1” โดยคณะกรรมการใหaขaอเสนอแนะ

ว]าเปoนคะแนนสอบในเกณฑ2ที่สูงเกินไป อาจจะส]งผลต]อผูaที่สนใจ

เข aาศ ึกษาในกล ุ ]มของบ ุคลท ี ่ม ิ ได aจบการศ ึกษาทางด aาน

ภาษาอังกฤษโดยตรง 

ปรับตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ โดยผลการ

สอบภาษาอังกฤษใหaยึดประกาศชองบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร2 

 

10. โครงสรaางของหลักสูตร คณะกรรมการเสนอใหaนักศึกาตaอง

ลงทะเบียนเรียนในกลุ]มหมวดวิชาปรับพื้นฐาน โดยใหaลงทะเบียน

เรียนแบบไม]นับหน]วยกิต ซึ ่งจากเดิมแผนการเรียนดังกล]าว 

นักศึกษามิตaองลงทะเบียนเรียนในกลุ]มหมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

และเปลี่ยนหมายเหตุขaอที่ 2 จากเดิมระบุ “นักศึกษาจะตaองเรียน

ปรับพื้นฐานในรายวิชาตามหมวดวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชา

อื่นๆ ตามดุลยพินิจของอาจารย2ผูaรับผิดชอบหลักสูตร โดยไม]นับ

จำนวนหน]วยกิต” ใหaเปลี่ยนแปลงเปoน “นักศึกษาจะตaองเรียน

ปรับพื ้นฐานในรายวิชาตามหมวดวิชาปรับพื ้นฐานโดยไม]นับ

จำนวนหน]วยกิต” 

 

กำหนดใหaนักศึกษาตaองลงทะเบียนเรียนในกลุ]ม

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน โดยใหaลงทะเบียนเรียน

แบบไม]นับหน]วยกิต และปรับแกaรายละเอียดตาม

คำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ 
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11. เสนอใหaมีการปรับเปลี ่ยนรายวิชาการในหมวดวิชาปรับ

พ้ืนฐานใหม] 1 รายวิชา และ หมวดวิชาบังคับ 5  รายวิชา ดังน้ี 

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

     English for Graduate Studies (ภ าษ าอ ั ง ก ฤษสำห รั บ

บัณฑิตศึกษา) 

หมวดวิชาบังคับ 

     Language Teaching Methodology ( ว ิ ธ ี ก า ร สอนทา ง

ภาษา) 

     Language Assessment (การวัดและประเมินผลทางภาษา) 

     Innovations in English Language Teaching and 

Learning (นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) 

     Curriculum Design for English Language Teaching in 

Multi-cultural Contexts    (การพัฒนาและออกแบบหลักสูตร

เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัตนธรรม) 

     Research Methodology in English Language Teaching 

(ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษา) 

ปรับแกaไขรายวิชาในหมวดวิชาปรับพื้นฐานและ 

หมวดวิชาบังคับของหลักสูตรตามคำแนะนำของ

ผูaทรงคุณวุฒิ 

12. ในหมวดวิชาเลือก เสนอใหaมีการพิจารณาชื่อรายวิชาวจนะ

วิเคราะห2 (Discourse Analysis) โดยเสนอเปoนชื่อวิชา วาทกรรม

วิเคราะห2 (Discourse Analysis) แทน 

 

ปรับแกaไขช่ือรายวิชาตามคำแนะนำของ

ผูaทรงคุณวุฒิ 

13. แผนการศึกษา แผน ข ชั ้นปlที ่  2 ภาคการศึกษาปลาย 

คณะกรรมการเสนอใหaตัดรายวิชาเลือกในภาคการศึกษาดังกล]าว

ออก 

 

ปรับแกaไขตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ 

14. เสนอใหaมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อรายวิชา/คำอธิบายรายวิชา/

นำออก/ปรับแกaรายวิชาบังคับก]อน  

 ข.หมวดวิชาบังคับ ในรายวิชาดังตIอไปน้ี  

 1. ระเบียบวิธีวิจัยการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผูaใชa

ภาษาอ่ืน (Research Approaches in TESOL) ใหaปรับแกa

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ปรับแกaไขช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

รวมท้ังบางรายวิชาไดaมีการปรับออก และยุบรวม

รายวิชาตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ 
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ขSอเสนอแนะของผูSทรงคุณวุฒิ การปรับแกS 

 2. อ ุดมการณ2ภาษาสำหร ับการสอนภาษาอังกฤษ 

(Language Ideology in English Language Teaching) เสนอ

ใหaนำออก 

 3. สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Seminar in 

English Language Instruction)     ใหaปรับเปoนวิชาเลือก 

 ค. หมวดวิชาเลือก ในรายวิชาดังตIอไปน้ี 

 1.  เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร2สังคม (Research 

Techniques in Sociolinguistics)  เสนอ ใหaปรับแกaชื่อวิชาและ

คำอธิบายรายวิชา 

 2. สัมพันธสารวิเคราะห2 (Discourse Analysis) เสนอใหa

เปล ี ่ยนแปลงช ื ่อว ิชาภาษาไทยเป oน วาทกรรมว ิ เคราะห2  

(Discourse Analysis) และเสนอใหaทบทวนคำอธิบายรายวิชา 

 3. ผู aเรียนภาษาวัยเด็ก (Language Development in 

Early Childhood) เสนอใหaเพิ่มเติมการเนaนวรรณกรรมเยาวชน 

ในการจัดการเรียนการสอน  

 ง. หมวดวิทยานิพนธ̂ ในรายวิชาดังตIอไปน้ี 

 วิทยานิพนธ2 (Thesis) สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน 

ก แบบ ก2 ลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ2 จำนวน 12 หน]วยกิต 

เสนอใหaม ีการพิจารณาคำอธ ิบายรายว ิชาภาษาไทย และ

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

16. เสนอใหaเพิ่มเติมจำนวนอาจารย2ผูaสอนที่มีความสอดคลaองกับ

สาขาวิชา 

เพิ่มจำนวนอาจารย2ผูaสอนที่มีความสอดคลaองกับ

สาขาวิชาตามคำแนะนำของผูaทรงคุณวุฒิ 

 

 


