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วัตถุประสงค 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร จัดทําข้ึนเพ่ือใหหลักสูตรไดรายงานผลการดําเนินงาน การ
บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และทบทวนการจัดการศึกษาท่ีใชแนวทาง Outcome 
Based Education (OBE)  ของหลักสูตรท่ีผานมา โดยสะทอนการดําเนินตามสภาพจริง ท้ังประเด็นท่ีสามารถ
ดําเนินการไดดีและประเด็นท่ีควรปรับปรุง เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป และเปน
การเตรียมความพรอมในการสงหลักสูตรเขารับรองคุณภาพการศึกษาในระดับสากล  

 
 

สวนที่ 1 
1. ระบุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLO) และแบงกลุม Generic 

Outcomes และ/หรือ Specific Outcomes 
เนื่องจากหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2560-2564  ไดใชมาเปนระยะเวลาสองป โดยมีนักศึกษาจบการศึกษาไป  
รุน ดังนั้น PLOs ท้ัง Generic Outcomes และ Generic Outcomes จึงยังตองใชแบบเดิมตามท่ีไดเสนอ
เม่ือปท่ีแลว  
ตารางท่ี 1 Program Learning Outcomes 
PLO Generic Outcomes Generic Outcomes 

1 An ability to understand and apply the 
principles of teaching into practices  
 

1A. Demonstrate the understanding of 
theories underpinning the principles of 
teaching 
1B. Apply teaching methodology in 
practice. 
1C. Critically monitor and reflect their own 
teaching performance and peers’ 
performance. 

2 An ability to conduct the research in the 
areas of applied linguistics and English 
language learning and teaching 
    

2A. Understand concepts of research and 
its methodologies. 
2B. Write a good research proposal. 
2C. Conduct a good piece of research study 
in the areas of applied linguistics and 
English language learning and teaching. 
 

3 An ability to understand linguistic concepts 
and Terminology 
    
 

3A. Demonstrate understanding of 
language as a system.   
3B. Understand the ways in which 
languages are similar and different.    
3C. Apply the knowledge of English 
language features to their instructional 
practice. 

4 An ability to demonstrate appropriate 
pedagogical knowledge and reflect the 
aspects learned critically 
    

4A.  Demonstrate the understanding of 
current and historical theories and research 
in applied linguistics.  
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PLO Generic Outcomes Generic Outcomes 
 4B.  Illustrate the influence of linguistics 

descriptions on English language teaching.  
4C. Critically evaluate the implications and 
applications of relevant theories. 

5 An ability to comprehend both 
psychological and social factors associated 
with language acquisition and 
development 

 

5A. Understand and apply knowledge of 
psychological, sociocultural and political 
variables to facilitate the purpose of 
language learning.   
5B. Understand and apply knowledge of 
the role of individual learner variables in 
the process of learning English.    
5C. Critically evaluate the implications and 
applications of relevant teaching 
methodologies. 

6 An ability to analyse the compatibility of 
different materials and technological tools 
with current themes of language 
acquisition and use them appropriately  
 

6A. Understand and apply learning 
theories of technological integration in 
language teaching and learning. 
6B. Analyze and evaluate materials or 
electronic materials for language teaching 
and learning. 
6C. Design and create a language course, 
language learning materials or electronic 
materials for language teaching and 
learning. 
 

7 An ability to analyse assessment in various 
forms and design tests  
  

7A. Understand different purposes and the 
use of assessment tools.  
7B. Evaluate test quality. 
7C. Design and develop a variety of 
appropriate techniques and instruments 
for assessment.   
 

8 An ability to be aware of ethical issues in 
teaching and learning, and conduct-ing 
research 
    

8A. Know and understand the professional 
ethics for teacher.  
8B. Be aware of the ethics in conducting 
research.   

9 An ability to master learning skills and 
English efficiently 
    
  

9A. Know advanced learning strategies and 
use it effectively in the right context.      
9B. Be able to listen and speak for the 
academic purposes.  
9C. Be able to read and write for the 
academic purposes.    
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PLO Generic Outcomes Generic Outcomes 
10 An ability to pursue life-long learning by 

themselves 
    
  

10A. Be aware of the importance of life-
long learning. 
10B. Select the appropriate learning 
strategies and evaluate their own 
performance.    

 
2. วิธีการไดมาของ PLO เหตุผลในเลือกกลุม Stakeholders  

กลุม Stakeholders ท่ีสําคัญของหลักสูตรของหลักสูตร และเหตุผลในการเลือก  
1) นักศึกษาปจจุบัน เปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง และสามารถบอกความตองการของ

ตนเองได สะทอนปญหา ขอดีและขอเสียของหลักสูตร ณ ปจจุบัน  
2) ผูใชบัณฑิต เปนผูท่ีสามารถใหความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต   
3) อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน เปนผูท่ีสามารถสะทอนวากระบวนการเรียนการ

สอนท่ีผานมานั้นสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูหรือไม ควรตองปรับปรุงอยางไร   
4) ศิษยเกา เปนกลุมท่ีสามารถสะทอนวาสิ่งท่ีไดเรียนไปจากหลักสูตรนั้น สามารถท่ีจะนําไป

ประยุกตใชกับการทํางานจริงไดหรือไม ควรจะตองพัฒนาปรับลดหรือเพ่ิมเนื้อหาของ
หลักสูตรอยางไร หรือใหขอเสนอแนะกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน    
 

3. เครื่องมือและวิธีการท่ีใชในการสํารวจความพึงพอใจของ Stakeholders 
3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษารหัส 60/61 ท่ีมีตอตนเองและการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2561     
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษารหัส 60/61    

ขอประเมิน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
1. Self-evaluation          (a) very satisfied = 11.76 %   

(b) satisfied = 76.48 %      
(c) unsatisfied = 11.76 % 

(a) very satisfied = 61 %    
(b) satisfied = 34 %    
(c) unsatisfied = 5 % 

2. Course evaluation      (a) very satisfied = 23.53 %   (b) 
satisfied = 70.59 %    
(c) unsatisfied = 5.88 % 

(a) very satisfied = 56 %  
(b) satisfied = 39 %   
(c) unsatisfied = 5 %    

3. ดานคณาจารย อาจารยผูสอนเปนผูมีความรูความสามารถ
ดีมาก มีวิธีการสอนทีท่ําใหไมนาเบื่อ   

อาจารยผูสอนมีความรูความสามารถ 
และเชี่ยวชาญเปนอยางดี มีวิธีการสอนท่ี
ดี  

4. ดานหลักสูตร  
 

เนื้อหารายวิชามีความสาํคัญ และเปน
ประโยชนมากตอการประกอบอาชีพใน
อนาคต สามารถนําไปใชไดจริง สําหรับการ
เปนครู และการสอนภาษาอังกฤษ  
 

เนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชนอยางมาก
สําหรับการเปนครู และเปนประโยชน
สําหรับนําไปใชทําวิทยานิพนธ หรือ
ประยุกตใชในอนาคต / ยอดเยี่ยม / พึง
พอใจมาก 

5. ดานนักศึกษา 
 

นักศึกษามีความพยายามที่จะเรียนรูทํา
ความเขาใจ มีการฝกฝนเพิ่มเตมิ เนื่องจาก
เห็นความสําคัญตอการนาํไปใชประกอบ
อาชีพ และเพื่อปรับปรุงพฒันาตนเอง 

ไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับการใช
เครื่องมือประเมินผล อยางมี
ประสิทธิภาพ / สามารถเขียนงาน
วิชาการได  
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ขอประเมิน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

ไดรับความเขาใจมากข้ึนเก่ียวกับ 
“World englishes” ในดานการเรียน
การสอน 

6. ดานการสอน อาจารยมีเทคนิควิธีการสอนที่ทาํใหเขาใจ
เนื้อหาในบทเรียนที่ยากไดดียิง่ข้ึน 

สอนโดยผูเชี่ยวชาญในสาขา อาจารยให
ขอมูลความรูท่ีเปนประโยชน มีวิธีการ
สอนท่ีดี ทําใหหองเรียนมีความนาสนใจ 
เขาใจงาย ชัดเจน มีสมาธิในการเรียน 
ใหความสําคัญกับนักเรียนทุกคน มีการ
นําเสนอทําใหเขาใจในเนื้อหาชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน  

7. ดานงานที่มอบหมาย    ปริมาณเหมาะสม มปีระโยชน และสามารถ
ทดสอบความเขาใจในเนื้อหาของรายวิชาที่
เรียนไดเปนอยางดี  

งานท่ีไดรับมอบหมายมีความทาทาย
สําหรับนักเรียนทุกคน แตชวยเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถไดเปนอยางดี ทํา
ใหรูขอผิดพลาดและทําใหวิธีการเขียน
บทความดีข้ึน 
บางงานไมชัดเจน หรือบางจุดไมไดถูก
สอนหรืออธิบายอยางชัดเจน ดังนั้นจึง
สงผลตอคะแนน บางรายวิชามีการบาน
ท่ีไดรับคอนขางมากสําหรับระยะเวลา
เรียน 1 ภาคการศึกษา 

8. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   -  อยากใหเนนการปฏิบัติมากข้ึน 
 

จากตารางท่ี 3.1  จะเห็นไดวานักศึกษาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในแต
ละภาคการศึกษา ประจําป 2561 โดยนักศึกษาจะตองกรอก google form และสงกลับเจาหนาท่ีบริการ
การศึกษาเพ่ือประมวลผล ท้ังนี้ประธานหลักสูตรจะเปนผูอานผลดังกลาว และอาจจะขอหารืออาจารยผูสอน
บางทานในกรณีท่ีมีขอทวงติงจากนักศึกษาในระหวางภาค จาก comments ของนักศึกษาจะเห็นไดวา 
นักศึกษามีขอทวงติงเก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมายของภาคการศึกษาท่ี 2   
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3.2 ความคิดเห็นตอ Program Learning Outcomes ของ Stakeholders กลุมนักศึกษารหัส 2560   
 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นตอ Program Learning Outcomes ของ Stakeholders กลุมนักศึกษารหัส 
2560               

No. Learning Outcomes นักศึกษาปจจุบัน 
4-1  

1 An ability to understand and be able to apply the principles of teaching into 
practices  

3.83 

2 An ability to conduct the research in the areas of applied linguistics and English 
language learning and teaching 

3.16 

3 An ability to understand linguistic concepts and Terminology 3.67 
4 An ability to demonstrate appropriate language pedagogical knowledge and be 

able to reflect the aspects learned critically 
3.67 

5 An ability to comprehend both psychological and social factors associated with 
language acquisition and development 

3.50 

6 An ability to analyse the compatibility of different materials and technological 
tools with current themes of language acquisition and use them appropriately  

3.67 

7 An ability to analyse assessment in various forms and design tests  3.67 
8 An ability to be aware of ethical issues in teaching and learning, and conducting 

research 
3.50 

9 An ability to master learning skills and English efficiently 3.33 
10 An ability to pursue life-long learning by themselves  3.67 

Overall  3.57 
 

จากคาเฉลี่ยในตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาท้ัง นักศึกษารหัส 60 ท่ีไดเรียนครบทุกรายวิชาของหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงป 2560 นี้จํานวน 6 คน จาก 7 คน เห็นดวยอยางยิ่งวาหลักสูตรนี้ไดชวยพัฒนาใหผูเรียนมี
ความสามารถและบรรลุ PLOs ตางๆ โดยภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.27  PLO 1 An ability to understand 
and be able to apply the principles of teaching into practices มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.83 ซ่ึงแสดงวา
นักศึกษามีความม่ันใจวาจะสามารถประยุกตใชทฤษฎีไปในการสอนในสถานการณจริงได  สวนท่ีไดคาเฉลี่ย
ต่ํ า สุ ด   คื อ  PLO 2 An ability to conduct the research in the areas of applied linguistics and 
English language learning and teaching (3.16) ซ่ึงจะเห็นวานักศึกษาอาจจะยังขาดความม่ันใจในการ
ทํางานวิจัยดวยตนเองใน ซ่ึงเปนจุดท่ีทางหลักสูตรตองปรับปรุงตอไป  
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3.3 การสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิต 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร   

1) Curriculum and courses 

No. Topics x  Rate opinions 
1 The curriculum matched your expectation. 4.83 Strongly agree 
2 Courses were interesting. 4.59 Strongly agree 
3 Courses were relevant and they supported one another.  4.59 Strongly agree 
4 There were clear objectives/purposes of the courses/curriculum. 4.65 Strongly agree 
5 Theoretical and practical courses were in appropriate proportion.   4.73 Strongly agree 
6 There were a variety of courses. 4.63 Strongly agree 
7 Courses matched your work requirements. 4.32 Strongly agree 
The participants are satisfied with the curriculum and courses. 4.62 Strongly agree 

 

2) Course contents and work requirements 

No. Topics x  Rate opinions 

1 The course contents increased your work opportunities  
(In case you did not work while studying at KMUTT). 

4.37 
 

Strongly Agree 

2 The course contents increased your work efficiency. 4.23 Strongly Agree 
3 The course contents are be applicable for your present job. 4.00 Agree 
4 The course contents helped facilitate your promotion. 3.89 Agree 
5 The course contents increased your ELT expertise/RBL expertise. 4.20 Agree 
6 The course contents facilitate teamwork effectiveness. 4.03 Agree 
The participants are satisfied  with the course contents and work 
requirements 

4.12 Agree 

 

3) Teaching and Learning 

No. Topics x  Rate opinions 

1 Teachers’ quality 4.70 Strongly agree 
2 Teaching methods 4.59 Strongly agree 
The participants are satisfied  with the teaching and learning 4.65 Strongly agree 

 

4)  Students’ Evaluation 

4.1 Workload While Studying 

No. Topics x  Rate opinions 

1 Assignments were appropriate. 4.39 Strongly agree 
2 You could finish assignments in time. 4.62 Strongly agree 
3 Time for each assignment was appropriate. 4.52 Strongly agree 
4 Assignment allocation was appropriate. 4.32 Strongly agree 
The participants are satisfied  with the workload while studying 4.43 Strongly agree 
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4.2 Extra-curricular Activities and Work  

No. Topics x  Rate opinions 

1 Extra-curricular activities increased your work opportunities  
(In case you did not work while studying at KMUTT). 

3.82 Agree 

2 Extra-curricular activities increased your work efficiency. 3.75 Agree 
3 Extra-curricular activities are applicable to your present job. 3.65 Agree 
4 Extra-curricular activities have helped facilitate your position. 3.65 Agree 
5 Extra-curricular activities increased your ELT expertise/RBL 

expertise. 
3.89 Agree 

6 Extra-curricular activities facilitate teamwork effectiveness. 4.03 Agree 
The participants are satisfied  with the extra-curricular activities and 
work 

3.79 Agree 

 

4.3 Activities during your study and their work benefits  

No Topics x  Rate opinions 

1 The activities could be applicable to your students. 4.20 Agree 
2 The activities increased your confidence when organizing 

students’ activities. 
4.17 Agree 

3 The activities increased your work agility when organizing 
students’ activities.  

4.37 Strongly Agree 

4 You realized that the activities are beneficial to your students.  4.27 Strongly Agree 
The participants are satisfied  with the activities during your study 
and their work benefits 

4.18 Agree 

 

4.4 Evaluation 

No. Topics x  Rate opinions 

1 You understand the purposes of each course. 4.59 Strongly agree 
2 Time allocated for each course was appropriate. 4.62 Strongly agree 
3 You can evaluate your own learning. 4.66 Strongly agree 
4 The evaluation criteria were fair and appropriate. 4.66 Strongly agree 
5 You fully understood the evaluation criteria.  4.49 Strongly agree 
The participants are satisfied  with the evaluation 4.60 Strongly agree 

 

5) Resources and facilities 

No. Topics x  Rate opinions 

1 The Resources Centre’s services 4.86 Strongly agree 
2 The modernity of resources 4.35 Strongly agree 
3 The amount of books and resources 4.76 Strongly agree 
4 The amount of computers 4.75 Strongly agree 
5 The quality of computers 3.76 Agree 
6 The Resource Centre’s atmosphere 4.79 Strongly agree 
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No. Topics x  Rate opinions 

7 Classroom’s atmosphere 4.49 Strongly agree 
The participants are satisfied with the resources and facilities. 4.54 Strongly agree 
As a whole, the participants are satisfied  with achievement of the 
program 4.37 Strongly agree 

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่กลับมารับปริญญาในปการศึกษาที่ผานมา พบวาบัณฑิตจํานวน 

12 คน จาก ภาคปกติ 5 คน และภาคพิเศษเสารอาทิตยอีกจํานวน 7 คนไดมีความเห็นวาผูเรียนเห็นดวยอยางยิ่งวา

ตนเองประสบความสําเร็จในการเรียน โดยไดคะแนนคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.37 ทั้งนี้หากศึกษาและวิเคราะหถึงขอยอย

อ่ืนๆ จะพบวาประเด็นที่ยังเปนจุดแข็งของหลักสูตรคือ การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงไดคะแนนสูงสุดคือ 4.65 

รองลงมาคือความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรเอง โดยไดคาเฉลี่ยที่ 4.62 สวนจุดที่หลักสูตรตองเรงทําการปรับปรุงคือ 

ดานกิจกรรมเสริมตาง ซึ่งไดคะแนนต่ําสุด คือ 3.79 ซึ่งโดยปกติแลวจากการประเมินทุกปที่ผานมา ทางหลักสูตรจะได

คะแนนในหัวขอดังกลาวนี้ ไมต่ํากวาระดับ 4 ซึ่งเปนประเด็นที่จะตองมาพิจารณาวากิจกรรมที่จัดอยูเดิมนั้นไดชวย

สงเสริมผูเรียนจริงหรือไม ทั้งนี้ ตารางที่ 5 ดานลางไดสะทอนความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเรียน           

 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอหลักสูตร  

Item Comments 
1. Strengths of the programme - Lecturers, courses, and staff 

- My professors are full of knowledge, they are skillful and 
brilliant. 
- I can teach grammar and conversation. 
- Teacher’s style 

2. Weaknesses - Teaching methods of some lecturers should be improved. 
- I don't see or experiences any weaknesses. 
- I need to develop writing skill. 
- Background in Teaching 

3. Problems while studying - Sometimes, I did not fully understand the purposes of some 
lecturer’s assignments or activities in class which discouraged me 
to learn. 
- The only problem I had encountered was during enrollment 
time. The web browser is uncomfortable and I had to ask my Thai 
classmates to do the enrollment process for me. 
- It's so tough because I don't have experience in teaching English. 
- Time constraint 

4. Problems while doing 
thesis/project 

- Lack of sufficient information on registration, publication, and 
graduation 
- I didn't encounter any problems while doing my thesis. It was 
the best experience I had with my research supervisor. 
- Transcribing speech process to analyzing data. 
- Understanding theory. 



9 
 

Item Comments 
5. Benefits of courses towards 
your work 

- They help me think and manage everything more 
systematically, critically, and constructively. 
- My student’s feedback on my teaching reflect how much I have 
matured in my teaching. 
- I see myself as I like teaching English. 
- Building skill method. 

6. Additional issues beneficial for 
future students 

- The staff and the resources are very supportive. 
- For the future students, they should learn to be open to others 
and learn to collaborate with classmates and their lecturers. My 
batch never failed to help each other and encourage each other 
so we could finish our tasks with a sense of satisfaction. 

7. As a whole, how proud are to 
be a SOLA graduate? 

- I'm truly proud to be a SoLA graduate. 
- Incredibly proud as a SoLA graduate. It's like a dream come true. 
-  I am so proud because everyone changes me and force me to 
develop myself. 
- Absolutely, yes 

 
3.4 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 
Graduate’s Attributes 

 

 

Academic and Profession competency x  Rate opinions 

1. The graduate has a work plan. 4.33 Most   
2. The graduate has knowledge and skills appropriate for  
     the assigned work. 

4.50 Most 

3. The graduate can apply the knowledge and skills to the work. 5.00 Most 
4. The graduate can continually learn new things and develop  
     his/her work.  

5.00 Most 

5. The graduate is versatile for the assigned work.   4.67 Most 
6. The graduate has performed the right work.   4.83 Most 

Summary 4.72 Most    

Analyzing skills and systematic problem solving x  Rate opinions 

7. The graduate can identify problems. 4.50 Most 
8. The graduate can analyze the cause of a problem. 4.17 Much 
9. The graduate uses data and reasons to solve a problem. 4.17 Much 

Summary 4.28 Most 

Language skills, communicative skills and technology application x  Rate opinions 

10. The graduate has a good command of speaking, listening,  
      reading and writing in Thai. 

4.67 Most 
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Graduate’s Attributes 

 

 

11. The graduate has a good command of speaking, listening, reading    
      and writing in at least one foreign language. 

5.00 Most 

12. The graduate can summarize/ get the main argument of 
      a meeting/conversation correctly. 

4.83 Most 

13. The graduate has good communication skills and can transfer  
       knowledge effectively. 

5.00 Most 

14. The graduate has courteousness, and applies it appropriately  
       in speaking and listening. 

4.83 Most 

15. The graduate has a good command of computer skills eligible  
       for performing his/her work. 

4.50 Most 

16. The graduate can use communication technology e.g. e-mail. 4.67 Most 
17. The graduate can apply technology to improve his/her work e.g.  
       interpreting and analyzing data.  

4.50 Most 

Summary 4.75 Most    

Learning development and continuing education x  Rate opinions 

18. The graduate always keeps pace with information, news and  
       technology advancement related to his/her work. 

4.67 Most 

19. The graduate is interested in updating knowledge by always 
     attending meetings, seminars and workshops related to his/her work. 

4.67 Most 

20. The graduate employs the knowledge and skills gained from workshops,  
     seminars and training in his/her work. 

4.83 Most 

Summary 4.39 Most 

Leadership x  Rate opinions 

21. The graduate has a good personality. 4.67 Most 
22. The graduate dares to voice opinions. 4.17 Much 
23. The graduate is compromising.  4.67 Most 
24. The graduate is willing to face problems. 4.50 Most 
25. The graduate can make decision based on reasons. 4.33 Most   

Summary 4.47 Most    

Human relations and environmental adaptability x  Rate opinions 

26. The graduate is friendly, polite and modest. 5.00 Most 
27. The graduate cordially listens to others’ opinions. 5.00 Most 
28. The graduate is helpful and generous, ready to help his/her colleagues.  5.00 Most 
29. The graduate can adapt him/herself to work environment and  
       colleagues. 

4.83 Most 

30. The graduate is accepted among his/her colleagues. 4.83 Most    
Summary 4.93 Most    

Morals and ethics x  Rate opinions 

31. The graduate is honest. 5.00 Most    
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Graduate’s Attributes 

 

 

32. The graduate has morals and ethics. 5.00 Most    
33. The graduate has work ethics. 5.00 Most    
34. The graduate has responsibility, dedicating for his/her work. 5.00 Most    

Summary 5.00 Most    

Social responsibility x  Rate opinions 

35. The graduate abides by the workplace/social regulations. 4.83 Most    
36. The graduate devotes his/her physical capability and money for  
       work/society. 

4.50 Most 

37. The graduate holds onto the benefits of his/her organization and society. 4.50 Most    
Summary 4.61 Most    

Overall satisfaction of the graduate 4.83 Most 
As a whole, Employer’s Satisfaction of SOLA’s Graduates 4.64 Most 

 
 
 จากการสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต จํานวน 6 ทาน พบวาโดยภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
อยางยิ่ง โดยไดคะแนนเฉลี่ย 4.64 และเมื่อศึกษาในขอยอยอ่ืนจะเห็นไดวา อยูในเกณฑดีมากทั้งสิ้น โดยไดคุณธรรม
จริยธรรมนั้น ไดคะแนนเต็ม 5 รองลงมาจะเปนดานมนุษยสัมพันธและการปรับตัวในที่ทํางาน (4.93) สวนดานทักษะ
ทางวิชาการและดานภาษาการสื่อสารนั้น ไดคะแนนเฉลี่ยดีเชนเดียวกัน คือ 4.72 และ 4.75 ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นา
พึงพอใจมาก แตทั้งนี้มีบางประเด็นที่หลักสูตรอาจจะตองพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อที่จะสงเสริมใหความสามารถในดานนี้
สูงมากยิ่งข้ึน นั้นคือ ทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งไดคะแนนแมจะอยูในเกณฑดีมาก แตไดต่ําสุด คือ 4.28 ทั้งนี้ ตารางที่ 
6 ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูใชบัณฑิต   
 
ตารางที่ 6  ความคิดเห็นของผูใชบัณฑติ 

Item Comments 
1. Any attributes you think is/are the 
strength/s/outstanding traits of KMUTT’s 
graduate 
 

- Commands of foreign language, reliability, and 
responsibility. 
- Positive attitude 

- collaborate 

- Active 

- Work well with other 

- Willing to learn 

- Ability to learn new thing interpersonal skill English 
communication being very helpful 

2. Any attribute you think is/are the 
weakness/es/needed improvement. 
 

- None for now. 
- Using quantitating analysis methods. 
- Using graphs and interpreting quantitating data. 

3. Any other comments 
 

- Good  
- Very satisfying 
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Item Comments 
- Her soft skill are outstanding. She probably needs 
to be groomed more for quantitating and project-
base management. There would make her a perfect 
individual, who is needed by any employers. 

 

4. อธิบายวิธีการไดมาของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ท่ีมีความสอดคลองกับ วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค ปรัชญาการศึกษา พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และสภาวิชาชีพ (ถามี) ตามบริบทของคณะ 
ภาควิชา หรือสาขาวิชา 

ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาคนระดับกลาง โดยมีแนวโนมการพัฒนาคนเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง แตยังขาดแคลนกําลังครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้จากการประเมินการศึกษาเชิง
คุณภาพท่ีสามารถตอบสนองตอการแขงขันของประเทศไทยยังลาหลัง จึงควรพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียม
ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพเขาสูสังคม  ใหพรอมสําหรับการพัฒนาเยาวชนไทย และบุคลากรท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน  เพ่ือใหประเทศไทยพรอมเขาสูการแขงขันในประชาคมโลก และโดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ี
ประเทศไทยไดประกาศนโยบาย  Thailand 4.0 ซ่ึงเนนท่ีจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหเปนแบบ Value-based 
Economy โดยจําเปนตองปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาและบริการ แตท้ังนี้การจะพัฒนาประเทศใหไปถึงจุดนั้น จําเปนท่ีบุคลากรในสายวิชาชีพตาง ๆ ตองมี
ความรูทักษะทางภาษาอังกฤษเปนอยางดี เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร และศึกษาหาองคความรูซ่ึงมักจะใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง   
  การวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
การใชภาษาในการติดตอสื่อสารถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ดวยประชากรแตละประเทศมีโอกาสและอิสระท่ี
จะเคลื่อนยายท่ีอยู เปลี่ยนสถานท่ีทํางานไดมากข้ึน ดวยเหตุของการลงทุน การทํางานรวมกันขององคกร
ระหวางประเทศ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารท้ังในการดําเนินชีวิต และการทํางาน จากบริบท
ทางสังคมดังกลาว ไดสงผลใหวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพนั้นถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการทํางาน การดําเนิน
ชีวิตของคนในปจจุบัน โดยนัยของสถานการณตาง ๆ เหลานี้ จึงจําเปนตองสงเสริมสนับสนุนใหความรู ทักษะ
และจริยธรรมท่ีถูกตองสําหรับผูท่ีจะเปนครูหรืออาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรไดเนนใหผูเรียนมี
ความเขาใจทฤษฎีการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 การประยุกตใชความรูในสถานการณจริง และการทําวิจัย
ดานการการสอนและการเรียนรูภาษาและการทําวิจัยในชั้นเรียน   ท้ังนี้เพ่ือใหบัณฑิตสามารถใชความรูท่ีได
เรียนมาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ     

จากความจําเปนในการตอบรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนในทุกมิติ ท้ังทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมขีดการแขงขันของประชากรในประเทศใหประเทศไทยสามารถ
ยืนหยัดไดอยางมีศักด์ิศรีและมีความภาคภูมิในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก จึงจําเปนตองมีหลักสูตร
สําหรับพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ใหมีศักยภาพสูงในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความเขาใจในวัฒนธรรมหลากหลาย ใชเทคโนโลยีในการสอนไดอยางคลองแคลว รวมท้ังมี
ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห  มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานแบบครูมืออาชีพ มีทักษะการวิจัย 
เขาใจทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสามารถปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรูท่ีเปนมาตรฐาน แกปญหา
เฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได นอกจากนี้หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และมี
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มาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังภายในและตางประเทศ  จากท่ีกลาวมาขางตน จึงสามารถสรุปวัตถุประสงคของ
หลักสูตรไดดังนี้ คือ  

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเขาใจทักษะการเรียนรู มีความคิดวิเคราะห สามารถฝกฝนผูเรียนให

พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการสอนและการจัดการศึกษาดานภาษาอังกฤษได

ตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการเรียนการสอนภาษา 
5) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรมเพ่ือใหสามารถนําความรูนั้น

ไปประยุกตใชในการสอนในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูใฝรู มีวิสัยทัศนในการทํางานเพ่ือรับใชสังคมและประเทศชาติ  

ตอไป 
7) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมของความเปนครู มีความเปนผูนํา มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
ท้ังนี้สามารถท่ีจะวิเคราะหความความสอดคลองระหวาง PLO และ KMUTT Student ตามตารางท่ี 7  
  
ตารางท่ี 7 ความสอดคลองระหวาง PLO และ KMUTT Student QA 
 
 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8  PLO 9 PLO10 

KMUTT Student QF           
Value:           
a) KMUTT   
   Citizenship 

          

b) Social  
    Responsibility 

          

Potential and 
Competent: 

          

c) Knowledge           
d) Thinking Skill           
e) Learning Skill           

f) Professional Skill           
g) Communication  
   Skill 

          

h) Humanization           
Global Leadership:           
i) Adaptability           
j) Leadership           
k) Management Skill           
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4. การแสดงความสัมพันธระหวาง PLO และ รายวิชา Curriculum Mapping 
ตารางท่ี 8 ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ดานการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายวิชา 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
ELT 600 Academic English Language Skills         9A 

9B 
9C 

10A 
10B 

หมวดวิชาบังคับ 
ELT 601 Linguistics for English Language Teachers   3A 

3B 
3C 

     9B 
9C 

 

ELT 611 Principles and Practices in Language Teaching I 1A 
1B 
1C 

   5B   8A 9B 
9C 

 

ELT 612 Principles of Practices in Language Teaching II 1A 
1B 
1C 

   5B   8A 9B 
9C 

 

ELT 613 Teaching Techniques in Practice 1A 
1B 
1C 

    6A 7A 
7C 

8A 9B 
9C 

10A 
10B 

ELT 620 Perspectives in Applied Linguistics and English  
Language Teaching   

   4A 
4B 
4C 
 

    9B 
9C 

 

ELT 621 Language Learning Theories     5A    9B  
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รายวิชา 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

5B 
5C 

9C 

ELT 631 Research Methods in Applied Linguistics  2A 
2B 
2C 

     8B 9B 
9C 

 

ELT 661 Testing and Assessment in English Language Teaching         7A 
7B 
7C 

8A 9B 
9C 

 

หมวดวิชาเลือก           
ELT 622 Autonomy in Language Learning and Teaching    4A 

4C 
    9B 

9C 
 

ELT 640 Classroom Language for Teachers    1B 
1C 

 3C      9B 
9C 

 

ELT 651 Materials Development for English Language Teaching     5A 
5B 

6B 
6C 

  9B 
9C 

 

ELT 652 Course Design and Curriculum Development     5A 
5B 

6C   9B 
9C 

 

ELT 671 Information and Communications Technology for Language Teaching      6A 
6B 
6C 

  9B 
9C 

 

ELT 681 English for Specific Purposes    4A 
4C 

    9B 
9C 

 

ELT 682 Current Issues in Applied Linguistics    4A 
4C 
 
 

    9B 
9C 
 

 



16 
 

รายวิชา 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

วิทยานิพนธ/โครงการศึกษาวิจัย/การศึกษาพิเศษ 
ELT 691 Special Study in Applied Linguistics  2A 

2B 
2C 

      9C 10A 
10B 

ELT 692 Research Study in Applied Linguistics   2A 
2B 
2C 

      9C 10A 
10B 

ELT 693 Thesis in Applied Linguistics  2A 
2B 
2C 

      9C 10A 
10B 
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5. วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู (Pedagogy + Learning activity) และการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา (Assessment method) 
สําหรับปรัชญาการศึกษา นั้น ประธานหลักสูตรจะเปนผูท่ีสื่อสารกับอาจารยผูสอนในหลักสูตรให

รับทราบตรงกัน เพ่ือท่ีอาจารยแตละทานจะไดกลับไปตรวจสอบวา learning outcomes ของตนเองนั้น
สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรหรือไม  และในทุกภาคการศึกษา หนึ่งสัปดาหกอนจะเริ่มการ
เรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ืออธิบายปรัชญาการศึกษา 
วัตถุประสงค และ PLO ของหลักสูตร ท้ังนี้ยังมีอีกสองกลุมท่ียังไมสามารถท่ีจะสื่อสารปรัชญาการศึกษา คือ
กลุมศิษยเกา และผูใชบัณฑิต  

เพ่ือใหการเรียนการสอนสัมพันธกันกับ expected learning outcomes  สายวิชาฯ ไดมีขอตกลงใน
กลุมอาจารยผูสอนวากลยุทธการเรียนการสอนควรจะไปในทิศทางเดียวกัน คือ ฝกใหผูเรียนไดรูจักคิดวิเคราะห 
ทํางานหนัก และมีใจใฝเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังเนนเรื่องการเรียนรูรวมกัน (collaborative learning) 
ใหผูเรียนชวยเหลือกันและฝกการทํางานเปนทีม ผูเรียนตองฝกอานงานท่ีไดรับมอบหมายลวงหนา และพรอมท่ี
จะแสดงความคิดเห็น เม่ือตองทํา group discussion นอกจากนี้แลว ผูเรียนยังถูกสอนใหเรียนรูท่ีจะรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน เรียนรูท่ีจะวิเคราะห วิจารณผูอ่ืนอยางสรางสรรค  

อาจารยผูสอนทุกทานตองสง มคอ.3 เพ่ือแสดงการวางแผนการสอนทุกครั้งกอนท่ีจะเริ่มภาค
การศึกษา ท้ังนี้ ใน มคอ.3 นั้นจะแจงรายละเอียดอยางชัดเจน ถึงหัวขอและกระบวนการสอนท้ัง 15 สัปดาห 
วิธีการประเมินผล ตําราและหนังสือท่ีตองอาน และวิธีการประเมินพรอมสัดสวนคะแนน ในสัปดาหแรกของ
การเรียน อาจารยผูสอนทุกทานจะอธิบายรายละเอียดดังกลาวใหผูเรียนรับทราบ  สวนกลยุทธการเรียนการ
สอนท่ีจะทําใหผูเรียนไดความรูและสามารถใชความรูในเชิงวิชาการ มีดังนี้ คือ  

1. Active learning อาจารยผูสอน พยายามสงเสริมใหผูเรียนไดฝกศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
ผานกิจกรรมหลายๆ ชองทาง เชน มีการอภิปรายกลุม การนําเสนอหนาชั้นเรียน การทําโครงงาน การ
ศึกษาวิจัย ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ จะฝกใหผูเรียนมีความต่ืนตัวตลอดเวลาในการเรียน และใชสมองคิดวิเคราะห
ไมใชรับฟงแตเพียงฝายเดียว     

2. Sharing and discussion เนื่องจากทางหลักสูตรมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ
ของเพ่ือนรวมชั้นเรียน จึงพยายามสงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะหวิจารณการฝกสอนของ
เพ่ือนรวมชั้น ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนเปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมไปถึงเรียนรูขอผิดพลาดของผูอ่ืน 
แตเปดใจท่ีจะเขาใจสาเหตุ หรือฝกท่ีจะชมเชยผูอ่ืนเม่ือฝกสอนไดอยางดี ท้ังนี้การแสดงความคิดเห็นดังกลาว 
ตองยึดหลักทฤษฎีทางวิชาการเสมอ ไปไดแสดงไปตามอารมณของตนเอง    

3.  Promote critical thinking ในการเรียนการสอนนั้น อาจารยผูสอนจะให feedback หรือ
คําแนะนํา เม่ือผูเรียนไดทํางานแตละชิ้นเสร็จสิ้นแลว แตกอนจะไดรับ feedback ดังกลาว ผูเรียนตองฝกหัดท่ี
จะวิเคราะหขอดี ขอเสียของตนเอง กอนท่ีจะรับ feedback จากอาจารย หากเปนในรายวิชาท่ีมีการฝกสอน 
อาจารยผูสอนจะมอบหมายใหเขียน reflections เพ่ือฝกคิดสะทอนการทํางานของตนเอง  

4. Using technology ในการสื่อสาร การติดตอกับผูเรียน  
 
โดยสรุปแลว การเรียนการสอนท่ีใชเพ่ือกระตุนในเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีดังนี้คือ  

1) การอภิปรายกลุม  
2) การทําโครงงาน  
3) การนําเสนอหนาชั้นเรียน  
4) การทําโครงงานศึกษาวิจัย  
5) การทดลองฝกสอน    
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6) การเขียนรายงาน 
7) การสอบ 

ซ่ึงจะเห็นไดวา กลยุทธการเรียนการสอนท่ีอาจารยผูสอนทุกทานใชนั้น ลวนเปนวิธีการท่ีกระตุนให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางแทจริง เพ่ือท่ีจะสามารถนําทักษะและความรูดังกลาวไปใชในสถานการณจริง และ
สามารถท่ีจะตรวจสอบกลับไปไดวาผู เรียนประสบความสําเร็จมีความสามารถตามท่ีไดตั้ง learning 
outcomes ไวหรือไม    

ในระหวางท่ีสอน อาจารยผูสอนทุกรายวิชาไดพยายามเนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง โดย
มอบหมายงานใหไดไปคนควาวิเคราะห จากนั้นจึงนํามาเสนอหรืออภิปรายรวมกันในชั้นเรียน นอกจากนี้การ
กระตุนใหทําโครงงานตาง ๆ ก็นําวา เปดโอกาสใหผูเรียนได ทดลองคิด ศึกษา แกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงทักษะ
เหลานี้ ลวนนําไปสูการเรียนรูดวยตนเองท้ังสิ้น 

สายวิชาภาษา คณะศิลปสาสตร ไดจัดโครงการตาง ๆ ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต เชน โครงการสอนหนังสือใหกับชุมชน หรือ โครงการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนในพระ
อุปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงการเขารวมโครงการเหลานี้ ผูเรียนตองฝก
สรางบทเรียน การทํางานเปนทีม และฝกแกไขปญหาเฉพาะหนา และฝกท่ีจะเรียนรูรวมกับผูอ่ืน   

 
ตารางท่ี 9 Constructive Alignment ในหลักสูตร   

ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

PLO 1,4,6,7 
เนนผลลัพธการเรียนรูทางดานการ
สอน การออกแบบสื่อ การใช
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
การประเมินผล    

การเรียนการสอนเนนท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เนนใหนักศึกษาเขาใจ
ทฤษฎีและสาระสําคัญของรายวิชา 
และการนําทฤษฎีเหลานั้นไป
ประยุกตใชในการสอน หรือ
สถานการณจริง หลังจากการบรรยาย 
แลวนักศึกษาจะไดทดลองฝกปฏิบัติ 
เชน ทําการฝกสอน ออกแบบกิจกรรม
หรือสื่อและวิธีประเมินผล    

การทํารายงาน  
การสอบ 
การนําเสนอหนาชั้นเรียน  
การฝกสอน  
การทําโครงงาน  

PLO 2  
เนนผลลัพธการเรียนรูทางดานการ
ทําวิจัย 

เนนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยให
นักศึกษาเขาใจทฤษฎีของการทําวิจัย
ทางดานการศึกษา ภาษาศาสตร
ประยกุต และการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะไดฝกออกแบบ
งานวิจัยของตนเอง เรียนรูท่ีจะ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัยอ่ืนอยาง
สรางสรรค  และสนับสนุนใหนักศึกษา
เขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมระดับชาติและนานาชาติ   

การออกแบบเครื่องมือวิจัย  
การเขียนโครงการนําเสนอ
หัวขอวิจัย  
การเขียนบทความวิจัย 
โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ   

PLO 3 และ 5 
เนนผลลัพธการเรียนรูทางดาน
ความเขาใจ การคิดวิเคราะห
ทางดานภาษาศาสตร 

การเรียนการสอนเนนภาคทฤษฎีของ
ภาษาศาสตรและการเรียนรูภาษา 
วิธีการสอนจะเนนหนักการบรรยาย 

การนําเสนอผลงานและการ
อภิปรายในชั้นเรียน   
การเขียนรายงาน 
การทดสอบยอย  
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ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา 
การเรียนรู 

กลยุทธการประเมิน 
ผลการเรียนรู 

(Linguistics) และการเรียนรูภาษา 
(Language acquisition) 

การอภิปรายกลุมเพ่ือใหผูเรียนไดฝก
คิดวิเคราะห  

PLO 8  
เนนผลลัพธการเรียนรูดานความ
ตระหนักรูเชิงคุณธรรมและ
จริยธรรมของการเปนครูท่ีดี   
 

เนนย้ําและสอดแทรกเขาไปในการ
เรียนการสอนของทุกรายวิชา ไมวาจะ
เปนเรื่องการตรงตอเวลา ความชื่อสัตย 
การมีจริยธรรมทางวิชาการ ไมคัดลอก
ผลงานของผูอ่ืน การวางตนและ
ประพฤติตนอันเปนแบบอยางท่ีดีของผู
ท่ีจะไปเปนครูอาจารยในอนาคต  

ประเมินจากการตรงตอเวลาใน
การสงงานท่ีไดรีบมอบหมาย  
การวางตน ประพฤติตนในขณะ
ทําการฝกสอน   

PLO 9 และ 10  
เนนผลลัพธการเรียนรูทางดาน
ทักษะการเรียนและความสามารถ
ในการใชภาษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนผูท่ีใฝเรียนรู
ตลอดชีวิต   

การเรยีนการสอนเนนท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยจะใหน้ําหนักไปท่ีการ
ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความ
เชี่ยวชาญในการใชทักษะนั้น ๆ อีกท้ัง
ยังสนับสนุนใหนักศึกษาฝกการเรียนรู
ดวยตนเอง และเนนทักษะการคนควา 
สืบคนขอมูล  และการเลือกใชขอมูล
นั้น ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

การเขียนรายงาน หรือบทความ 
การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน  
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สวนที่ 2 
 

2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางท่ี 10 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา,   

ประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา  (ปท่ีสําเร็จการศึกษา) 
1. ผศ.ดร.วรีสิริ  สิงหศิริ 

 
Ph.D. (Applied Linguistics), University of Essex, U.K. (2001) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 
ประเทศไทย (2537) 

 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 1) (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
ประเทศไทย (2534) 

2. ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษกุล  ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
ประเทศไทย (2551)                                                             

 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2544) 
ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 2) (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ประเทศไทย (2542)   

3. ผศ.ดร. อธิปตย บุญเหมาะ 
 

Ph.D. (Applied Linguistics), University of Warwick, U.K. 
(2009) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี ประเทศไทย (2547) 

 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร), 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, ประเทศไทย (2544) 
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2.2 ชองทางการรับนักศึกษาและเกณฑการรับประเภทตาง ๆ 
ตารางท่ี  11 การรับนักศึกษาและเกณฑการรับประเภทตาง ๆ 
ชองทางการรับ 

นักศึกษา 
เกณฑ/เง่ือนไข 
การรับนักศึกษา 

จํานวน 
สัดสวน  
(รอยละ) 

คัดเลือกตรง 1. Applicants for admission to the MA programmes 
must hold a bachelor's degree from accredited 
institutions in Thailand or overseas in related 
fields.   

2. English proficiency is required for entering the 
programme. Applicants should meet the 
following requirements: 
- For the Master’s programme, TOEFL 

minimum score 550 marks (paper-based) or 
210 marks (computer-based), or IELTS 
minimum score 6.0 

โครงการปกติ 
12 คน 

 
 

โครงการพิเศษ 
(เสาร-อาทิตย)

16 คน 
 

100 
 
 

100 

รวม 28 100 
 
2.3 รายละเอียดการรับนักศึกษาและสถานะของนักศึกษา 
ตารางท่ี 12 การรับนักศึกษาและสถานะของนักศึกษาภาคปกติ  
Academic Year Applicants 

No.Applied No. Offered No.Admitted/Enrolled 
2557 48 12 11 
2558 34 8 7 
2559 29 10 8 
2560 33 13 8 
2561 22 10 9 

 
ตารางท่ี 12 การรับนักศึกษาและสถานะของนักศึกษาภาคพิเศษ 
Academic Year Applicants 

No.Applied No. Offered No.Admitted/Enrolled 
2557 43 11 11 
2558 43 19 17 
2559 52 16 15 
2560 37 11 9 
2561 27 14 14 

 
 จากตารางท่ี 11 และ 12 จะเห็นไดวาจํานวนผูสมัครในแตละปนั้น มีจํานวนมากพอประมาณ แตผูท่ีมี
คุณสมบัติท่ีผานเขารับการศึกษานั้น ในบางปก็ไมสามารถรับไดตามเปาท่ีไดตั้งไว คือ ภาคปกติ จํานวน 12 คน 
และ ภาคพิเศษ จํานวน 16 คน โดยปญหาหลักๆ คือ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูสมัครไมเปนไปตาม
เกณฑท่ีตั้งไว ปญหาอยางท่ีสองคือ ผูสมัครขาดความรูพ้ืนฐานทางดานการเรียนกรสอนภาษาอังกฤษ    
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2.4 จํานวนนักศึกษา 
ตารางท่ี 13 จํานวนนักศึกษาภาคปกต ิ
 
Academic Year 

Students  
Total 1st year 2nd year 3rd year >3rd year 

2557 11 5 8 0 24 
2558 7 11 2 6 26 
2559 8 6 7 2 23 
2560 8 6 3 1 18 
2561 9 7 2 2 20 

 
ตารางท่ี 14 จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ 
 
Academic Year 

Students  
Total 

1st year 2nd year 3rd year >3rd year  
2557 11 6 0 10 27 
2558 17 8 6 3 34 
2559 15 15 5 2 37 
2560 9 11 15 2 37 
2561 14 8 9 6 37 

 
ตารางท่ี 15 จํานวนของนักศึกษาตางชาติ 

Curriculum Total number of 
students 

Number of foreign students % of foreign students 

ELT 57 15 26.31 
EPC 13 5 38.46 
ESS 15 - - 

Ph.D. 20 10 50 
Total 105 30 28.57 

 
 ตารางท่ี 13, 14  และ 15 แสดงจํานวนนักศึกษาในแตละชั้นป รวมไปถึงนักศึกษาตางชาติ ซ่ึงจะเห็น
ไดวา ในชวง 5 ปหลังนี้ นักศึกษาสามารถท่ีจะจบการศึกษาไดภายในสองป ตามขอกําหนดของหลักสูตร โดย
จํานวนของผูท่ีเรียนในปท่ี 3 นั้นมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ สวนสัดสวนของนักศึกษาตางชาตินั้น อยูในเกณฑยังไม
มากนัก แตในทุกชั้นป จะมีนักศึกษาสมัครเขามาศึกษาประมาณ 1-3 คน ซ่ึงชวยสรางบรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอมนานาชาติได   
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ตารางท่ี 16 อัตราการสอบผานและอัตราการตกออกของนักศึกษาภาคปกติ    
Academic 

year 
Size 

cohort 
% of completed first degree 

in 
% dropout during General 

 
 

2 years 3 years >3 years 1 years 2 years 3rd 
years&Beyon

d 
2557 11 1 4 4   2 - 
2558 7 6   1   - 
2559 8 2 2  2   2 
2560 8 5   1   2 
2561 9       9 
 
ตารางท่ี 17 อัตราการสอบผานและอัตราการตกออกของนักศึกษาภาคพิเศษ    
Academic 

year 
Size 

cohort 
% of completed first degree 

in 
% dropout during General 

 
 

2 years 3 years >3 years 1 years 2 years 3rd 
years&Beyon

d 
2557 11 3 3 2 3   - 
2558 17 1 9  1   6 
2559 15 1 1  4 1  8 
2560 9    1   8 
2561 14       14 
 
 ตารางท่ี 16  และ 17 แสดงอัตราการสอบผานและอัตราการตกออกของนักศึกษาท้ังภาคปกติและ
ภาคพิเศษ จากผลรายงานในรอบ 5 ปท่ีผานมา จะพบวานักศึกษาภาคพิเศษมีอัตราการตกออกมากกวา
นักศึกษาภาคปกติ เนื่องมาจากนักศึกษาตองทํางานประจําในชวงวันจันทร-ศุกร จึงไมมีเวลาท่ีจะทํา 
assignments และงานท่ีไดรับมอบหมายได สวนสาเหตุการตกออกอีกประการหนึ่ง คือ การท่ีนักศึกษาขาด
ความสามารถในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เชน การคิดวิเคราะห การใชวิจารณญาณในการตัดสินปญหา          
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สวนท่ี 3 
แผนการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
ส่ิงท่ีหลักสูตรยังไมไดดําเนินการ แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 
การประชาสัมพันธหลักสูตรในลักษณะ  
- การใหขอมูลของหลักสูตร รายวิชาตางๆ 
- ภาระงานความรับผิดชอบ Academic 

visibility ของอาจารยประจําหลักสูตร  
- รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร 
-  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในหลักสูตร 

 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลภายนอก 
Potential customers ไดเขาใจหลักสูตร
มากข้ึนและเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจะเขาเรียนในหลักสูตร MA 
ELT (กลยุทธ 4.3)  

- หลักสูตรระดมความคิด เพ่ือ
วิเคราะหกลุมผูสนใจ  

- ศึกษารูปแบบและชอง
ทางการนําเสนอสื่อ
ประชาสัมพันธ 

- ออกแบบ Logo ของหลักสูตร 
และรูปแบบการนําเสนอท่ีสื่อ
ถึง Corporate Identity (CI) 
ของหลักสูตร MA ELT  มาก
ท่ีสุด  

- เริ่มประชาสัมพันธ  

สิงหาคม 2562 – 
ธันวาคม 2562 

การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นรวม ระหวาง
หลักสูตรและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สพม. จัด Teacher’s training workshop 
ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด  
 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 
(expertise) และความมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก 
(visibility) ของตัวหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร  (กลยุทธ 3.1)   

- หลักสูตรจัดประชุมระดม
สมองรวมกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือหา 
Needs ความตองการของครู
บุคลกากรทางการศึกษา  

- ออกแบบและจัดทําหลักสูตร
อบรม  

กันยายน 2562 – 
กุมภาพันธ 2563 

โครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือ
สงเสริมศักยภาพของบุคลากร มจธ. สูความ
เปนสากล   โดยสามารถใชภาษาอังกฤษการ
พูดการสื่อสารกับชาวตางชาติได   
 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตร MA ELT  มีคุณลักษณะท่ีพีง
ประสงคพรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมี
ความเปนสากล (กลยุทธ 1.1) 

- หลักสูตรจัดประชุมระดม
สมอง 

- ลงพ้ืนท่ีตามกลุมเปาหมาย
เพ่ือวิเคราะหความตองการ
ของบุคลากร  

- ประชุมรวมกับนักศึกษาใน
หลักสูตร  

- ออกแบบและจัดทําหลักสูตร
อบรม 

กันยายน 2562 – 
มีนาคม 2563 

สงเสริมกลไกการบริหารจัดการของหลักสูตร 
ใหรองรับกับกลุม working adults และ 
non-aged group  โดยใหหลักสูตรมีความ
ยืดหยุน ตามแนวทาง Credit Bank มากข้ึน 
 

- หลักสูตรจัดประชุมระดม
สมอง 

- วิเคราะหหาขอจํากัดตางๆใน
การปรับปรุงหลกัสตูรให

กันยายน 2562 – 
มีนาคม 2563 
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ส่ิงท่ีหลักสูตรยังไมไดดําเนินการ แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุง
หลักสูตร และรายวิชาใหสอดคลองตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  (กลยุทธ 1.3) 

รองรับกับกลุม working 
adults  

- หาแนวทางแกไข และสงเสริม
ใหหลักสูตรสามารถปรับ
รูปแบบได 

 
การจัดสัมมนารวม ระหวางหลักสูตร MA 
ELT กับหลักสูตร MEd (ELT) คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด 
Student Thesis Sharing Session/ 
Student Conference  
 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตร MA ELT  มีคุณลักษณะท่ีพีง
ประสงคพรอมเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมี
ความเปนสากล (กลยุทธ 1.1) 

- หลักสูตรจัดประชุมระดม
สมอง 

- หลักสูตรจัดประชุมรวม 
ระหวางผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ของท้ังสองหลักสูตร 

- ออกแบบและจัดทําโครงการ 

ตุลาคม 2562 – 
พฤษภาคม 2563 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลงนามรับทราบขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง / แผนพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ 

                                                              อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                                                              อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                                                              อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ไดตรวจสอบความถูกตอง และยืนยันความถูกตองของขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง / แผนการบริหาร

จัดการหลักสูตรฉบับนี ้

       รักษาการประธานสายวิชาภาษา 

 

ไดพิจารณาขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง / แผนการบริหารจัดการหลักสูตรและเห็นสมควรใหสงรายงาน

ฉบับนี้ ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวขอตอไป 

       คณบดีคณะศิลปศาสตร 

 


