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หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
           ภาควิชาภาษาอังกฤษ    คณะอักษรศาสตร์  

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหสัและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร    25510011109479       
 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย)   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
  (ภาษาอังกฤษ)   Master of Arts Program in English     
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อปริญญา  
  (ภาษาไทย ชื่อเต็ม)  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต       
  (ภาษาไทย อักษรย่อ)  อ.ม.         
  (ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม)  Master of Arts        
  (ภาษาอังกฤษ อักษรย่อ)  M.A.         
 *2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT 

  FIELD OF STUDY:   English         
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
 3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  
  แบบเอกเดี่ยว 
  Major : ............................................................................................................................. .................. 
  แบบเอกคู่ 
  Major : ............................................................................... ................................................................ 
  Major : ............................................................................................................................. .................. 
  แบบเอก-โท 
  Major : ........................................................................................................................................... .... 
  Minor  :  ............................................................................................................................................. 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม  :  Honors Program 
 3.2 ประเภทของหลักสูตร 
 เชิงการจัดการ      หลักสูตรปกติ  หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 เชิงการจัดเก็บเงิน   หลักสูตรปกติ  หลักสูตรพิเศษ 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต      
5. รปูแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต    ปริญญาโท  
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    หลักสูตรทางวิชาการ  
    หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาการ   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
 5.3 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา..................     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย              นิสิตต่างชาต ิ    รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
             เป็นหลักสูตรที่จัดท าความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์            
มหาวิทยาลัยมหิดล           
   ร่วมมือในลักษณะ    เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร หรือ  
กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์         
   สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่       
                 
   ร่วมมือในลักษณะ          
                          . 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ปริญญาเดียว 
              ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย........................................................................................................... 
   2 ปริญญา  ร่วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................  
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ.        . 
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค      ภาคการศึกษาต้น     ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา........ 
    ระบบตรีภาค    ภาคการศึกษาที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 2  
        ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา......... 
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             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค   ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
                ปรับปรุงจากหลกัสูตร ชื่อ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา 2556 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.2.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที่  9/2560 วันที่  20  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
6.2.2 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
  ในการประชุมครั้งที่  10/2560 วันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

  6.2.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
  ในการประชุมครั้งที่    810  วันที่  28  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    ปีการศึกษา 2562          
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  นักแปล นักการทูต  บุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศ    
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดับจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดับ ป.ตรี) 

สาขาวิชา สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 

จ านวนผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
งานวิจัย ต ารา หนังสือ 

 
บทความ 
วิชาการ 

 

ผลงานวิชาการ 
ในลักษณะอื่น 

ผลงาน
วิชาการ 

รับใช้สังคม 
1 รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์ 

3 1009 00292 91 5 
Ph.D.  
 
M.A.  
 
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  
 

Linguistics  
 
Linguistics  
 
ภาษาอังกฤษ  
 

University of 
York 
University of 
Oregon 
จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย 

2551 
 

2528 
 

2526 

10 - - - - - 

2 ผศ.ดร.ดารินทร์  ประดิษฐทัศนีย์ 
3 1014 01478 76 3 

Ph.D.  
 
M.A.  
 
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  
 

English 
 
English  
 
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Oregon 
University of 
Oregon 
จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย 

2543 
 

2538 
 

2533 
 

1 - 1 2 - - 

3 ผศ.ดร.รักสงบ  วิจิตรโสภณ 
3 1014 01029 39 0 

Ph.D.  
 
M.A.  
 
อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  
 
  

Applied 
Linguistics 
Language 
Studies 
ภาษาอังกฤษ 
 
 

Lancaster 
University 
Lancaster 
University
จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย 
 

2551 
 

2543 
 

2540 

4 - - - - - 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         ภายในมหาวิทยาลัย คณะ     อักษรศาสตร์      
  ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน       
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ด้วยประเทศไทยได้เข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) จึงมีการปฏิสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งมี
การขยายตัวด้านการลงทุน การท าธุรกิจ และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ การติดต่อสื่อสารของผู้คนที่ใช้ภาษาที่
แตกต่างกันจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง การเรียนการสอนเพ่ือสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวด ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องเน้น 1) การสร้างบุคลากรทางการศึกษาและทาง
วิชาการที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่จะไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ ซึ่งจะท าหน้าที่พัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ และ 2) มหาบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีมาก สามารถท างานใน
องคก์รต่าง ๆ ในระดับประเทศและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกไร้พรมแดนที่นานาประเทศติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศต่างๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและหลากหลายมิติ การปะทะสังสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในบริบทนี้จะมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนมาก จ าเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางภาษา วัฒนธรรม และวรรณคดี
อังกฤษที่รู้ลึกและรู้กว้าง สามารถเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง รู้จัก
คิดวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย พร้อมๆกับรู้เท่าทันภาวะที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลกได้อย่างสมานฉันท์       
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆข้างต้น หลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การเรียนการสอนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ โดยเน้นผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ มี
ทักษะในการเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งในด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถและมีคุณธรรม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป              
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆนั้น 
หลักสูตรจึงมีปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  มีทักษะ
ความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และมีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ เพ่ือจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและ
เป็นก าลังส าคัญใหแ้ก่สังคมต่อไป           
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้    ไม่มี      

13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้      ไม่มี       
*14. หลักสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร (ระบุเฉพาะกรณีการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่) 
 14.1 หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ได้แก่               
 โดยมีความคล้ายคลึงในส่วนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรืออ่ืนๆ)      
             
 แต่หลักสูตรที่เสนอแตกต่างไปจากหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นที่ส าคัญ คือ     
              

14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ 
ได้แก่                  
หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่นี้มีจุดเด่น ข้อแตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นที่ส าคัญ คือ  
             

14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้แก่     
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระหลักในด้าน
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษในเชิงลึก สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาดังกล่าวใน
การศึกษาหาความรู้ วิเคราะห์ วิจัย และแสดงความคิดเชิงวิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยพัฒนาหลักสูตรให้เป็น
แบบมุ่งผลการเรียนรู้ (Outcome-Based Curriculum) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรมีบทบาทส าคัญในการผลิตมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ     
ทั่วประเทศไทย หรือบุคลากรที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเพ่ือท างานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็น
แหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานของตนต่อไป          

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมด้วย)  
 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม 

 1.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ     
 2.  เพ่ือให้มีกระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้มหาบัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาการทางภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษอย่างลึกซึ้ง สามารถใช้และบูรณาการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เป็นนักวิชาการผู้น าในศาสตร์ของตน     
 3.  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ     

  1.3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง 
 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษในเชิงลึก 
   2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาดังกล่าวในการค้นคว้าวิจัย และแสดง
ความคิดเชิงวิจารณ์ไดอ้ย่างสร้างสรรค์         
   3.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่รู้จักน าระเบียบวิธีวิจัย และกระบวนการการเรียนรู้ในสาขาของตนไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม         

 *1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของ
สังคมโลกซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะใน
การคิดแก้ปัญหา) 4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะทางการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 6. มีภาวะผู้น า 
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7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์    
 ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ     
 1. มีความรู้ทางวิชาการในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษในระดับลึก 
สามารถค้นคว้าวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพต่อสาธารณชนได้   
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ            
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับดีมาก     
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-  มีแผนปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี -  การประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรทุกปี 
-  การจัดสัมมนาคณาจารย์ใน
หลักสูตรทุกปีเพ่ือระดมความคิดใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
-  การจัดประชุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ตลอดทั้งปี 
-  การจัดท าแบบสอบถามความ
คิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรและ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร เพ่ือรับความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรและการผลิตบัณฑิต 
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการในสาขาวิชาในระดับชาติ
และนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 
- การสนับสนุนให้คณาจารย์ และ
นิสิตเข้าร่วม/เสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

-  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
- รายงานการสัมมนาคณาจารย์ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- แบบสอบถามบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตที่ได้รับคืนมา 
- ข้อมูลการเข้าร่วม/เสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการของ
คณาจารย์และนิสิตในหลักสูตร 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
           ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

          ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           -ไม่มี- 

   1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
         ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม – มีนาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน – กรกฎาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 1. ส าเร็จปริญญาบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50      
 2. ได้คะแนน CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 80 หรือ paper-based TOEFL ไม่ต่ ากว่า 550 (TOEFL iBT ไม่ต่ า
กว่า 80) หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.0           
 3. คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ           . 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้
มีสิทธิเข้าศึกษาได้            
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
          หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามประกาศด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
        หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 1.  นิสิตมคีวามรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน       
 2.  นิสิตขาดทักษะและความรู้พื้นฐานในการท าวิจัย       
 3.  นิสิตมีปัญหาในการปรับตัวสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา      
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 1.  ปูพื้นฐานเพิ่มเติมเพ่ือปรับระดับความรู้ โดยการจัดอบรมพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะการ 
  เขียน (Writing Workshop) ให้กับนิสิตใหม่จ านวน 20 ชั่วโมง ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเปิดเรียนภาค 
  การศึกษาต้น และแนะน าให้นิสิตค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง     
  2.  จัดรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษเป็นวิชาบังคับเพ่ือให้พ้ืนฐานความรู้  
   ทางการวิจัยแก่นิสิต          
  3.  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นิสิตในการปรับตัว และสนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ใน  
  หมู่นิสิต            
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

สถานภาพนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
นิสิตใหม ่ แผน ก 2 2 2 2 2 
 แผน ข 8 8 8 8 8 
นิสิตเก่า แผน ก 2 2 4 4 4 
 แผน ข - 8 8 8 8 

รวม 12 20 22 22 22 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 2 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเล่าเรียน  1,012,000   1,012,000   1,012,000   1,012,000   1,012,000  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - - - - 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  9,644,886   9,164,886   9,164,886   9,164,886   9,164,886  

รวมรายรับ 10,656,886  10,176,886   10,176,886  10,176,886  10,176,886  
   2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ           
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 9,990,857   9,990,857  9,990,857   9,990,857  9,990,857  
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไมร่วม 3) 571,429 571,429 571,429 571,429 571,429 
3. ทุนการศึกษา 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 10,612,886  10,612,886  10,612,886  10,612,886  10,612,886  
ข. งบลงทุน           
ค่าครุภณัฑ ์ 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 

รวม (ข) 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
รวม (ก) + (ข) 10,656,886  10,656,886  10,656,886  10,656,886  10,656,886  
จ านวนนิสิต * 22 22 22 22 22 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ 484,404 484,404 484,404 484,404 484,404 

  * หมายเหตุ  จ านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง  
2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
      อ่ืนๆ (ระบุ)             

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
 เป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต   
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก. 

แบบ ก.2 
แผน ข. 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36  หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 33  หน่วยกิต 
 -  รายวิชาบังคับร่วม 3 3  หน่วยกิต 
 -  รายวิชาบังคับเฉพาะ 9 9  หน่วยกิต 
 -  รายวิชาบังคับเลือก 3 3  หน่วยกิต 
 -  รายวิชาเลือก 9 18  หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 -  หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาค้นคว้าอิสระ - 3  หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
   รายวิชาบังคับร่วม  (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข)  3  หน่วยกิต 

 2202600 วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   3 (3-0-9) 
   Research Methodology in English Language and Literature 
 

 รายวิชาบังคับเฉพาะ  (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข) 9  หน่วยกิต 
 สายภาษา 
 2202603 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ     3 (3-0-9)  
   English Phonetics and Phonology 
 2202660 ทฤษฎีวากยสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ     3 (3-0-9) 
   Syntactic Theories and the English Language 
 2202661 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ   3 (3-0-9) 
   English Semantics and Pragmatics 
 
 สายวรรณคดี 
 2202606  แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์    3 (3-0-9) 

     Approaches in Critical Theory 
 2202680  พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดีภาษาอังกฤษ   3 (3-0-9) 

       Major Forces and Trends in English Literature 



12 
 
 2202619  ตัวบทและนักเขียนที่คัดสรร      3 (3-0-9) 

       Sel Texts and Authors 
 

  รายวิชาบังคับเลือก  (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข)  3  หน่วยกิต 
  สายภาษา 
  2202701 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประยุกต์    3 (3-0-9) 
    Seminar in Applied English Linguistics 
  2202706 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ     3 (3-0-9) 
    Seminar in English Linguistics 
 
  สายวรรณคดี 
 2202705  สัมมนาหัวข้อพิเศษทางวรรณคดี     3 (3-0-9) 

     Seminar on Special Topics in Literature 

 2202768  สัมมนานักเขียนเน้นศึกษา      3 (3-0-9) 
     Seminar on Author(s) in Focus 

 2202770  สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์     3 (3-0-9) 
     Seminar in Critical Theory 

 
  รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก2    9  หน่วยกิต 
    แผน ข                         18  หน่วยกิต 
  สายภาษา 
 2202611 นานาภาษาอังกฤษโลก      3 (3-0-9) 
   World Englishes  
 2202620 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลและการสอนภาษาอังกฤษ   3 (3-0-9) 
   Corpus Linguistics and English Language Teaching 
 2202662 ภาษาอังกฤษจากมุมมองทางประวัติศาสตร์    3 (3-0-9) 
   Historical Perspectives of the English Language 
 2202663 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ     3 (3-0-9) 
    English Discourse Analysis 
 2202664 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม   3 (3-0-9) 
    English in Social and Cultural Contexts 
 
                                                           
 รายวิชาเปดิใหม ่
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 2202666 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ: หลักการและแนวปฏิบัติ 3 (3-0-9) 
    English as a Foreign Language: Principles and Practices 
 2202668 คลังข้อมูลและการวรรณนาการใช้ภาษาอังกฤษ   3 (3-0-9) 
    Corpora and Description of English Usage 
 2202669 วิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ    3 (3-0-9) 
    Research Methods in English Linguistics 
 2202670 การแปล: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ     3 (3-0-9) 
    Translation: From Theory to Practice 
 2202673 ภาษาระหว่างกลางที่เป็นภาษาอังกฤษ    3 (3-0-9)  
   English Interlanguage 
 2202689 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ    3 (3-0-9) 
    Selected Topics in English Linguistics  
 2202707 เอกัตศึกษา       3 (0-0-12) 
    Individual Study 
  
 สายวรรณคดี 
 2202613  วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาของอังกฤษ  3 (3-0-9) 

      English Renaissance Prose and Poetry 
 2202614  วรรณกรรมแนวโรแมนติกของอังกฤษ     3 (3-0-9) 

      The English Romantic Movement 

 2202621 วรรณกรรมและวัฒนธรรมอเมริกันศตวรรษที่ 19   3 (3-0-9) 
  American Literature and Culture in the 19th Century 

 2202681  เชกสเปียร์ในนานาบริบท      3 (3-0-9) 
       Shakespeare in Context 

 2202682  คตินิยมยุควิกตอเรียน      3 (3-0-9) 
       Victorianism 

 2202683  วรรณคดีและการวิจารณ์เชิงนิเวศ     3 (3-0-9) 
       Environmental Literature and Criticism 

 2202684  วรรณคดีตามคตินิยมสมัยใหม่     3 (3-0-9) 
       Modernist Literature 

 2202685  นวนิยายร่วมสมัย       3 (3-0-9) 
       Contemporary Novels 

                                                           
 รายวิชาเปดิใหม ่
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 2202686  กวีนิพนธ์ร่วมสมัย       3 (3-0-9) 

       Contemporary Poetry 
 2202687  บทละครร่วมสมัย       3 (3-0-9) 

      Contemporary Drama 
 2202707  เอกัตศึกษา       3 (0-0-12) 

      Individual Study 

 นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาภาษาอังกฤษจากต่างสายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วย
กิต หรือนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่เรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 วิทยานิพนธ์  (เฉพาะแผน ก แบบ ก2)   12  หน่วยกิต 
 2202811 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
    Thesis 
 
 รายวิชาค้นคว้าอิสระ (เฉพาะแผน ข)   3  หน่วยกิต 
 2202771 สารนิพนธ์        3 (0-0-12) 
   Special Research 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก2 
 สายภาษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาแรก 
 2202603   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ   3  หน่วยกิต 
 2202660   ทฤษฎีวากยสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ   3  หน่วยกิต 
             2202661   อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3  หน่วยกิต 
    วิชาเลือก        3  หน่วยกิต  

         รวม            12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่สอง 

 2202600   วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  3  หน่วยกิต 
                  วิชาเลือก        6  หน่วยกิต  

      รวม    9  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาแรก 
                 วิชาบังคับเลือก      3  หน่วยกิต 
                 วิทยานิพนธ์       6  หน่วยกิต 

      รวม            9  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่สอง 

                  วิทยานิพนธ์       6  หน่วยกิต 
      รวม  6  หน่วยกิต 
  

 สายวรรณคดี 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 

 2202600   วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  3  หน่วยกิต 
 2202606    แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์   3  หน่วยกิต 
 2202680   พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดีภาษาอังกฤษ  3  หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
  รวม  12  หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 

 2202619  ตัวบทและนักเขียนที่คัดสรร    3  หน่วยกิต  
 วิชาบังคับเลือก 3  หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 6  หน่วยกิต 

                 รวม  12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาแรก 

 2202811  วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่สอง 
 2202811  วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
  
 
 
 
 
 

                                                           
 รายวิชาเปดิใหม ่
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 แผน ข. 
 สายภาษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาแรก 
 2202600   วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  3  หน่วยกิต 
 2202603   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ   3  หน่วยกิต 
 2202660   ทฤษฎีวากยสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ   3  หน่วยกิต 
                  วิชาเลือก        3  หน่วยกิต  

         รวม              12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่สอง 

 2202661   อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3  หน่วยกิต 
                  วิชาเลือก   6-9  หน่วยกิต  

   รวม             9-12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาแรก 

  วิชาบังคับเลือก  3  หน่วยกิต 
                  วิชาเลือก    6  หน่วยกิต  

   รวม    9  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่สอง 

              2202771 สารนิพนธ์   3  หน่วยกิต  
      วิชาเลือก    3  หน่วยกิต 
 2202896   การสอบประมวลความรู้     S/U 

   รวม 3-6  หน่วยกิต  
 

 สายวรรณคดี 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 

 2202600  วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  3 หน่วยกิต 
 2202606  แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์   3 หน่วยกิต 
 2202680  พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดีภาษาอังกฤษ  3 หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
  รวม  12  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 

 2202619  ตัวบทและนักเขียนที่คัดสรร    3 หน่วยกิต  
 วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต 
  รวม  12  หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาแรก 
    วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
                  รวม 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่สอง 
 2202771   สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 2202896  การสอบประมวลความรู้ S/U 

  รวม 6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
 
 

  3.1.6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก ข) 
 
 
 
 

                                                           
 รายวิชาเปดิใหม ่
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

จ านวนผลงานทางวิชาการ  ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

งานวิจัย ต ารา หนังสือ บทความวชิาการ 
  

ผลงานวิชาการ 
ในลักษณะอื่น  

ผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม 

2561 2562 2563 2564 

1 ผศ.กฤศ  เอี่ยมหฤท 
3 1008 00214 41 6 

M.A.  
 
อ.ม.  
ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  

English Literature 
 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

University of New South 
Wales 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2544 
 
2536 
2532 

2 - - 1 - - 192 192 192 192 

2 รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์* Ph.D.  Linguistics University of York 2551 10 - - - - - 192 192 192 192 
 3 1009 00292 91 5 M.A.  Linguistics University of Oregon 2528           
  อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526           

3 ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์* Ph.D.  English University of Oregon 2543 1 - 1 2 - - 192 192 192 192 
 3 1014 01478 76 3 M.A.  English University of Oregon 2538           

  อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533           

4 รศ.ปรีมา  มัลลิกะมาส 
3 1009 01490 01 0 

M.A.  English University of  Wisconsin – 
Madison 

2523 5 - - - - - 192 192 192 192 

  อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519           

5 ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ* Ph.D.  Applied Linguistics Lancaster University 2551 4 - - - - - 192 192 192 192 

 3 1014 01029 39 0 M.A.  Language Studies Lancaster University 2543           

  อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540           

6 ผศ.ดร.วริตตา  ศรีรัตนา Ph.D.  English University of St Andrews 2556 2 1 - 8 - - 192 192 192 192 

 3 1001 00506 75 6 M.A.  
 

Colonial/Postcolonial 
Literature in English 

University of Warwick 
 

2550 
 

          

  อ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548           

 
 
*อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา และ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ศักด์ิสิทธิ์ แสงบุญ  
3 1009 01061 46 1 
 

ผศ. Ph.D.  
 
M.A.  
 
ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1  
 

Language Education  
Indiana University 

English as a Second Language  
The University of Arizona 

มัธยมศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Saengboon, S. (2012a). Going ever more multidimensional: the mantra of English language teaching in the 
21st century. Journal of English Studies, 17, 62-73.  

Saengboon, S. (2012b). Exploring beliefs of exemplary Thai EFL teachers toward teaching efficacy. Journal 
of Education and Practice, 3(4), 39-44. 

Saengboon, S. (2012c). Scaffolding English L2 academic reading through contextualized grammar. Journal 
of Education and Practice, 3(5), 51-59. 

Saengboon, S. (2013). Thai English teachers’ understanding of postmethod pedagogy: case studies of 
university lecturers. English Language Teaching, 6(12), 156-166. 

Saengboon, S. (2014). Teachers’ understanding of the multi-dimensions of communicative language 
teaching: a case study of Thai universities. Kasetsart Journal, 35, 346-355. 

Saengboon, S. (2015). An exploratory study of Thai university students’ understanding of World Englishes. 
English Language Teaching, 8(11). 131-154. 

2 พจี  ยุวชิต 
3 1002 03396 00 0 

รศ. Ph.D.  
 
M.A. 
 
อม. 
 
อ.บ.เกียรตินิยม อันดับ 2 
 

English 
University of Oregon 

English 
University of Oregon 

ภาษาอังกฤษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาษาอังกฤษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พจี ยุวชิต. “การปฏิวัติกับกวีนิพนธ์อังกฤษโรแมนติกยุคแรก.” วารสารยุโรปศึกษา. (ก าลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์) 
พจี ยุวชิต. “ส านวนภาษาอังกฤษจากบทละครของเชกสเปียร์.” กรุงเทพ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
พจี ยุวชิต. “สตรีในราชส านักกับประวัติศาสตร์อังกฤษในบทละครอิงประวัติศาสตร์ของเชกสเปียร์” 2554. 
Yuvajita, Pachee. “Crossing the Threshold of Their Gender Roles: Women of the English Court in 

Shakespeare’s Henry VI Parts I, II and III.” Proceeding for International Conference Expanding 
Horizons in English Language and Literary Studies (ELLS 2011): 515-523. 

พจี ยุวชิต. “นักเขียนสตรีอเมริกันกับอุดมศึกษา: ผลงานของซิลเวีย แพล็ธ และจอยซ์ แครอล โอตส์” ใน วารสารอักษร
ศาสตร์. คารินา โชติรวี และภาวรรณ เรืองศิลป์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2553, 91-149. 

พจี ยุวชิต. “ภาพลักษณ์พ่อค้ายิวในบทละครยุคอลิซาบีตัน” ใน ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์. บรรณาธิการ สุวรรณา สถา
อานันท์ พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิภาษา. 2552, หน้า 1-41. 

Yuvajita, Pachee. “American Women in Higher Education.” Proceedings for the 6th MICOLLAC International 
Conference, 2009. University of Putra Malaysia, 28-30 April, 2009.  

Yuvajita, Pachee. “Three Stages of Adrienne Rich’s Poetic Development.” Chulalongkorn - Thammasat 
Conference Proceedings 2009, (May 2010): 252-288. พจี  ยุวชิต. “สายสัมพันธ์ในครอบครัวของสังคมชาย
ขอบในสหรัฐอเมริกาจากมุมมองของกวีหญิงอเมริกันร่วมสมัย.” ภาษิต ส านวน ค าพังเพย : บทศึกษาครอบครัวและ
คุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ. ธีรนุช  โชคสุวณิช (บรรณาธิการ).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551. 171-228. 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา และ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

     พจี  ยุวชิต.  “การแปลงโฉมระหว่างการเดินทางของนางเอกของเชกสเปียร์.” ในชุดโครงการ “การเดินทางหลายมิติหลาก
พรมแดน.” พิพาดา  ยังเจริญ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 112-137. 

พจี  ยุวชิต. “ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์กับการศึกษาวรรณคดี.” Thoughts. กรุงเทพ, 2549, 19-33. 
พจี  ยุวชิต. “งานเลี้ยงและการด่ืมกินในบทละครของเชกสเปียร์.” ด่ืมกินถ่ินฝรั่ง. ในชุดโครงการ “เรื่องกินเรื่องใหญ่ในไทย

และเทศ.” ธีรนุช  โชคสุวณิช (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 2-58. 
Yuvajita, Pachee. “Incorporating Literature into English Language and Literature Teaching at the 

Department of English, Chulalongkorn University: A Case Study” Proceeding for the 5th Annual 
Wenshan International Conference on English Studies in Asian Countries, 2005: 20-36. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
       -         
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       -       
               

4.2 ช่วงเวลา  
       -       
               

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
       -       
               
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่เลือกเรียนแผน ก เขียนวิทยานิพนธ์ด้านภาษาหรือวรรณคดีอังกฤษ โดยนิสิตจะต้อง
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ และน าเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)            
  ส่วนนิสิตที่เลือกเรียนแผน ข หลักสูตรก าหนดให้ลงเรียนรายวิชา 2202771 สารนิพนธ์ เขียนงานวิจัยด้าน
ภาษาหรือวรรณคดีอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว และน าเสนองานในสัมมนาบัณฑิตศึกษา (Graduate Forum) ของ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ            

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นิสิตจะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามาถท าวิจัยในหัวข้อด้านภาษาหรือวรรณคดีอังกฤษ และ
เขียนรายงานผลการวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ได้         

5.3 ช่วงเวลา 
  นิสิตที่เลือกเรียนแผน ก ใช้เวลาในการเขียนวิทยานิพนธ์  3 - 4 ภาคการศึกษา    
  ส่วนนิสิตที่เลือกเรียนแผน ข ใช้เวลาในการเขียนสารนิพนธ์ 1 ภาคการศึกษา     
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต          
  สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต            
 5.5 การเตรียมการ 
  1.  แผน ก วิทยานิพนธ์           
  1.1 เมื่อนิสิตแจ้งความจ านงท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อและ/หรือขอบเขตงานวิจัยที่สนใจ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตจะพิจารณาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความเหมาะสม 
  1.2  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาเอกัตศึกษา หรือวิทยานิพนธ์ เพ่ือเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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   1.3  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  
   1.4  จัดให้มีการเสวนา (Colloquium) ประจ าปี เพื่อให้นิสิตได้เสนอความก้าวหน้าในการค้นคว้าวิจัยเพื่อ 
หาหัวข้อหรือเขียนวิทยานิพนธ์ให้กับผู้ฟังซึ่งประกอบด้วยนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปี และคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น           
  2.  แผน ข สารนิพนธ์           
   2.1 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2202771 สารนิพนธ์ แจ้งความจ านงท าสารนิพนธ์ในหัวข้อและ/
หรือขอบเขตงานวิจัยที่สนใจ ผู้ประสานงานรายวิชาจะพิจารณาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตามความเหมาะสม 
   2.2 นิสิตส่งงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และเสนอผลงานในงานสัมมนาบัณฑิตศึกษา (Graduate Forum) 
ในภาคการศึกษาต่อไป            

5.6 กระบวนการประเมินผล 
   -  ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ด้วย
สัญลักษณ์ S/U การให้สัญลักษณ์ S หรือ U ใช้เกณฑ์การพิจารณาว่า นิสิตมีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ใน
ภาคนั้นถึง 60% ของแผนงานที่เสนอไว้หรือไม่         
 -  เมื่อการเขียนวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ จะมีการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสอบ และกรรมการซึ่งจะต้องมีผู้สอบจากภายนอกด้วย โดย
คณะกรรมการจะประเมินทั้งตัวเล่มวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่า       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1.  มีความรู้ทางวิชาการในสาขาภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษ ในระดับลึก 
สามารถค้นคว้าวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ และ
เผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพต่อสาธารณชนได้ 

1.  จัดการประเมินรายวิชาให้ครอบคลุมการเขียน
รายงานเพื่อฝึกฝนทักษะในการค้นคว้าวิจัย 
2.  จัดการเสวนา (Colloquium) ประจ าปี เพื่อให้นิสิต
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยในรายวิชาสารนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ 
3.  จัดสัมมนาบัณฑิตศึกษา (Graduate Forum) ปีละ
ครั้งเพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.  เป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ 

1. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายทางด้าน
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือวรรณคดีภาษาอังกฤษที่
ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆจัดขึ้น 
2. สนับสนุนให้นิสิตร่วมเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมทางวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
ระดับดีมาก 

1.  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชา   
ต่างๆ ทั้งในการบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน และ
การเขียนงานเชิงวิชาการ 
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2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 
1.1  รู้รอบ  มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและ/หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษรวมทั้งศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

 
การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
จัดโดยภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
อื่น อย่างน้อย 2 ครั้งตลอดหลักสูตร 

 
การประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ
การวิพากษ์ในรายงานของนิสิต 

1.2  รู้ลึก  มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและ/หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง 
เข้าใจทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณคดีวิจารณ์ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม ่

 

1.  การบรรยาย 
2.  การอภิปราย 
3.  การฝกึวิเคราะห์ข้อมูลและหาผลสรุป 
4.  การสอนแบบสัมมนา 
5. การฝึกสรุปประเด็นส าคญั หรือการน า 
    เสนอผลของการสืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
6. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
7. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 

1. การสอบข้อเขียน 
2. การสอบปากเปล่า 
3. การประเมินผลงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
4. การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
5. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ
วิทยานิพนธ ์
 

2. มีคุณธรรม 
2.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม มหีลักคิดและแนวปฏิบตัิในการส่งเสรมิความดีและคณุค่าความ

เป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยส์ุจรติ สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
 

 
การก าหนดให้นสิิตเขา้ร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอ่ืน 

 
การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิต 

2.2  มีจรรยาบรรณ  มีระเบียบวินยัและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

การฝึกให้นสิิตเขียนผลงานทางวิชาการโดย
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

1.  การประเมินรายงาน/โครงงาน 
2. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ
วิทยานิพนธ ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. คิดเป็น 

3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และ/หรือวรรณคดี
ภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม  

 

 
1. การอภิปราย 
2. การฝึกอ่านและวิเคราะห์ตัวบทด้านภาษา/
ภาษาศาสตร/์วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
3. การสอนแบบสมัมนา 
4. การระดมสมอง 
5. การสอนโดยการใช้นิรนัย 
6. การสอนโดยการใช้อุปนัย 

 
1. การสอบข้อเขียน 
2. การสอบปากเปล่า 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
5. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ
วิทยานิพนธ ์

3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเสนอมุมมองใหม่ๆดา้นภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
และ/หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษ 

 

1. การฝึกตั้งประเด็นปญัหา ก าหนดหัวข้อ
โครงงานท่ีแสดงความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
2. การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
3. การสอบปากเปล่า 
4. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ
วิทยานิพนธ ์

3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาโดยเลือกใช้วิธีการหรือทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและ/หรือวรรณคดีวจิารณไ์ด้อยา่งเหมาะสม 

 

1. การอภิปราย 
2. การสอนโดยการระดมสมอง 
3. การสอนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน 
4. การสอนโดยการใช้นิรนัย 
5. การสอนโดยการใช้อุปนัย 

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
4. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ
วิทยานิพนธ ์

4. ท าเป็น 
4.1  มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาการ งานวิจัย ติดตามความก้าวหน้าใน

สาขาวิชาด้านภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษ และ/หรือวรรณคดีภาษาอังกฤษ รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอด
องค์ความรู้ได ้

 
1. การสอนแบบสมัมนา  
2. การฝึกสรุปประเด็นส าคญั 
3. การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
 

 
1. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
2. การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
3. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ
วิทยานิพนธ ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร 

4.2.1  ใช้ภาษาอังกฤษไดด้ีมากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได ้
 
1. การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปราย/
การเขียนรายงาน/งานวิจัย 
2. การก าหนดให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรม/การบรรยายที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
น้อย 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 

 
1. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
2. การประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
3. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ
วิทยานิพนธ ์
4. การประเมินจากรายงานการเขา้ร่วม
กิจกรรม/การอบรม/การบรรยายของนิสิต 

4.2.2  ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 1. การฝึกการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทยท่ี
ถูกต้องสละสลวย 
2. การฝึกแปล 
3. การก าหนดให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

1. การประเมินการใช้ภาษาไทยในบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ ์
2. การประเมินงานแปล 
3. การประเมินจากรายงานการเขา้ร่วม
กิจกรรมของนิสติ 

4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสืบค้นเพื่อ
การศึกษาและงานวิจัย วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษ และ/
หรือวรรณคดภีาษาอังกฤษ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

1.  การฝึกให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูประกอบการท ารายงาน 
น าเสนอผลงานทางวิชาการและเขยีนสาร
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
2. การสาธิต 
3. การฝึกปฏิบตั ิ

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การประเมินสารนิพนธ์/การสอบ

วิทยานิพนธ ์
 

4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถติิ  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิตทิี่จ าเป็นส าหรับการ
ศึกษาวิจัยและการประกอบอาชีพ 

การฝึกให้นสิิตวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ การประเมินรายงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนและด าเนินการให้บรรลเุป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ   มีมนุษยสมัพันธ์ดแีละท างานเป็นหมู่คณะได ้
การก าหนดให้นสิิตรบัผิดชอบจดักจิกรรมทาง
วิชาการในภาควิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอด
หลักสตูร 

การประเมินการจัดกิจกรรมของนสิิต 

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู ้
       5.1 ใฝ่รู้  แสวงหาความรู้เพิม่เติมด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และ/หรือวรรณคดี
ภาษาอังกฤษจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 

1. การสอนแบบสมัมนา 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. การก าหนดให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการที่จัดโดยสาขาวิชา/ภาควชิา/คณะ/
มหาวิทยาลยั/หน่วยงานอ่ืนอย่างน้อย 2 ครั้ง
ตลอดหลักสตูร 

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
2. การประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
และการวิพากษ์ในรายงานของนิสติ 

       5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้ รูจ้ักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

1. การสอนแบบสมัมนา 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

การประเมินรายงาน/โครงงาน 
 

6. มีภาวะผู้น า 
มองการณไ์กล กลา้แสดงออก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถประสานความคดิและ

ประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตผุลและความถูกต้อง เป็นผู้น าได้ในระดบัและสถานการณ์ที่เหมาะสม     
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผูต้าม 

การก าหนดให้นสิิตท างานกลุม่และ/หรือจัด
กิจกรรม/โครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอด
หลักสตูร 

การประเมินการจัดกิจกรรมของนสิิต 

7. มีสุขภาวะ 
ตระหนักถึงความส าคญั รู้จักวิธีการ และดูแลรักษาสุขภาพกายและจติของตนเอง มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม ปรบัตัวได้ ทนสภาพกดดันได ้

การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้าง
สุขภาวะ ซึ่งจัดโดยคณะ/หน่วยงานอื่น 

การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิต/แฟ้มสะสมงานของนิสติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

มีจิตส านึกห่วงใยสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจติอาสา มุ่งท าประโยชน์ใหส้ังคม  
ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาที่จัด
โดยภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอ่ืน
อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 

การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิต/แฟ้มสะสมงานของนิสติ 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์
ส านึกในคุณค่าแห่งตน และคุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักก าหนดบรรทัดฐานแห่งความพอเหมาะ

พอดีในการครองชีวิต ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรู้เท่าทันการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ของบริบททางสังคม เพื่อสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างได้ 

การก าหนดให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีจดัโดยภาควชิา/คณะ/
มหาวิทยาลยั/หน่วยงานอ่ืน 

การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิต/แฟ้มสะสมงานของนิสติ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
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รายละเอียดของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
1.1  รู้รอบ  
 นิสิตในหลักสูตรต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตร คือ 1) โครงการอบรมการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Writing Workshop) 20 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ในด้านทักษะการเขียนงานทางวิชาการ 2) การเสวนาประจ าปี (Colloquium) และ 3) การสัมมนาบัณฑิตศึกษา 
(Graduate Forum) ทั้งนี้ นิสิตยังสามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการของภาควิชา/คณะ และโครงการ
บรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย 
2.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 นิสิตในหลักสูตรต้องเข้ารับการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการเขียนงานทางวิชาการ  และร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมหรือจริยธรรมที่จัดโดย
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่น อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
4.2.1  ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
  นิสิตในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม/การอบรม/การบรรยายที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
4.2.2  ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
  นิสิตในหลักสูตรใช้ภาษาไทยในเชิงวิชาการอย่างถูกต้องในการเขียนบทความวิจัย บทความทางวิชาการ และ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ   
  นิสิตในหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมทางวิชาการในภาควิชา อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
5.1 ใฝ่รู้   
  กิจกรรมลักษณะเดียวกันกับ 1.1  
6. มีภาวะผู้น า 
  นิสิตท างานกลุ่มและ/หรือจัดกิจกรรม/โครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
7. มีสุขภาวะ 
  นิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร   
8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
  นิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร  
9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
  นิสิตเขา้ร่วมในกิจกรรมของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
             ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 

 ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S  
   หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

หลักสูตรแบ่งเป็นการศึกษา 2 แผน ทั้งสองแผนการศึกษาต้องเรียนวิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก มีการสอบ 
และท ารายงานที่มอบหมาย แผน ก ต้องเสนอร่างวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า และน าเสนอผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) แผน ข 
ต้องมีการสอบประมวลความรู้ ทั้งในรูปการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า และก าหนดให้เสนอผลการค้นคว้าใน
รูปแบบสารนิพนธ์ ที่ต้องเสนอในที่ประชุมวิชาการ         

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 (จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน) 
      เกณฑ์อ่ืนๆ .................................................................................................................. ............................ 

 3.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
     แผน ก แบบ ก1 
      เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
      การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

    เกณฑ์อ่ืนๆ .................................................................................................................. .................... 
     แผน ก แบบ ก2 
      เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
      เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
      การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

    เกณฑ์อ่ืนๆ .................................................................................................................. .................... 
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     แผน ข 
      เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
      สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 
      การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ 

  รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระได้รับการเผยแพร่   
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................................................................................... ......... 

    เกณฑ์อ่ืนๆ ..................................................................................................................................... ... 
 3.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ 

    เกณฑ์อ่ืนๆ .................................................................................................................. .................... 
   แบบ 2 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
     สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์  
    หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 
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     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ   

     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ 

    เกณฑ์อ่ืนๆ ..................................................................................... ................................................. 
3.4 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   เกณฑ์อ่ืนๆ ............................................................................................................................... .............. 

 
หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  อาจารย์ใหม่จะรับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย และหลักสูตรจะแนะน าโครงสร้างหลักสูตรและให้ข้อมูล
เบื้องต้น              

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและ/หรือการร่วมประชุมและ/หรือเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะและ/หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด      
               
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  อาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดโดยสถาบันทางการศึกษาชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร  
 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีอาจารย์ใหม่ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อนุโลมให้มีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่องภายใน 2 ปี หรือ 
2 เรื่องภายใน 4 ปี  
 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก อนุโลมให้มีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่องภายใน 2 ปี หรือ 2 เรื่อง
ภายใน 4 ป ี   
 1.3 การปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต มาพิจารณาให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม  

2. บัณฑิต 
 2.1  มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 9 ด้าน คือ 1) มีความรู้ (รู้
รอบ รู้ลึก)  2) มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3 ) คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4) ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มี
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการ
เรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6) มีภาวะผู้น า  7) มีสุขภาวะ  8) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9) ด ารงความเป็น
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  
 2.2  ควบคุมให้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 โดยบัณฑิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแบบ ก2 ต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
เทียบเท่า หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) ส่วนบัณฑิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตร แบบ ข ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
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3. นิสิต 
 3.1 มีกระบวนการรับนิสิตที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้อง
กับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดให้มีหลักสูตร Writing Workshop ซึ่งนิสิต
จะเข้าร่วมในสัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียน  
 3.2 จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของ
นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ   
 3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือดูแลเรื่องการเรียนและการปรับตัวในระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยเฉพาะนิสิตแรกเข้า   
 3.4 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตและอัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี  
 3.5 มีระบบการบริการนิสิตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการสื่อสารภายในหลักสูตร การช่วยแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและหลักสูตร และการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตเป็นประจ า
ทุกปี     
  3.6 นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้กฎระเบียบและ
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 4.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษพิจารณาจะเลือกจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนและการวิจัยในแขนง
วิชานั้น และมีคุณสมบัติเป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551   
 4.3 มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้  ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และผลิตผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง   
 4.4 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ และการคงอยู่ของอาจารย์เป็นประจ าทุกปี และส่งเสริมและติดตามให้อาจารย์ประจ าสามารถขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ที่น าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน 
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต มาพิจารณา อีกทั้งมุ่งเน้นให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทางวิชาการ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
 5.2 มีการมอบหมายรายวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ 
CU-CAS     
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 5.3 มีระบบการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการท างาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับนิสิตอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และ
การตีพิมพ์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.4 ก ากับให้มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผ่านระบบ CU-CAS  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 มอบหมายให้มีผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือสอบถามความต้องการหนังสือ วารสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามงบประมาณที่ได้รับจากคณะ  
 6.2 เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน การค้นควว้าวิจัยของตนและ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตในความดูแลเสนอรายชื่อแก่หลักสูตร โดยหลักสูตรจัดล าดับตามความจ าเป็นของทรัพยากร
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากจ านวนความต้องการของอาจารย์และนิสิ ต และความเกี่ยวข้องกับรายวิชาและ
โครงการวิจัยต่าง ๆ    
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

มคอ.2
หมวดที ่ สาระ Key Performance Indicators  

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1 ข้อมูลทั่วไป 1. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมต่อไปนี้อย่างน้อย

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนกับ
อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยต้องมีวิทยากร

ภายนอกเข้าร่วม หรือ 
- กิจกรรมที่หลักสตูรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ในประเทศ/ต่างประเทศ/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
หรือ 

- กิจกรรมทางวิชาการที่จดัโดยหน่วยงานภายนอก  
ซึง่หลักสตูรก าหนดให้นิสิตเข้าร่วม 

     

2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร 

2. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินแผนการพัฒนาปรับปรุงตามที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

     

3 ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนินการ และ
โครงสรา้งของหลกัสตูร 

3. นิสิตทุกคนท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยวิธีปกติมีคะแนน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เฉพาะ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 

     

4. หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตที่มีข้อจ ากัด
ทางภาษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อม หรือสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากที่นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตามเง่ือนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
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มคอ.2
หมวดที ่ สาระ Key Performance Indicators  

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
     5. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการทบทวนเนื้อหารายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันวิทยาการ ในกรณี
จ าเป็นอาจเปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
เดิมหรือเชิญอาจารย์/วิทยากรภายนอกที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงมาให้ความรู้แก่นิสิต 

        

  6. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้สื่อประสม  
(Multimedia) หรือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

        

4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์
การสอนและประเมินผล 

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ปรากฏในรายวิชาบังคับของหลักสูตร
โดยรวมต้องครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* 

        

8. ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นมีผล
การประเมินจากนิสิตระดับ 3.51 ขึ้นไป 

        

5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 

9. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนิสิตจากระบบ CU-CAS โดยเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน TQF ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
หรือภาคการศึกษาถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

        

6 การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร 

10. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการ
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

        

 
 
หมายเหตุ : * ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
 มีความรู้ : รู้รอบ, รูล้ึก   
 คิดเป็น : คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา   
 ท าเป็น : มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการบริหารจดัการ  
 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ : รู้จักวิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn)  
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินกลยุทธ์การสอน ประเมินผลปลายภาค มีการวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและน าผลการ
ประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน         

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   (1) มีการประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา ปลายภาคการศึกษา      
   (2) มีการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน         
  (3) มีการดูแลคุณภาพการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าภาควิชา  
  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  (1)  มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คณะมุ่งหวัง : ผู้เรียน ผู้สอน 
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก       
  (2)  จัดให้มีการประเมินหลักสูตร         
  (3)  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 
4 ปีการศึกษา             
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย    
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 (1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิ ดชอบ ปรับปรุง  
กลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา          
 (2)  อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชาฯ            
 (3)  มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นอาจารย์  วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน
เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเสนอต่อคณบดี     
 (4)  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต             
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
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 2202600   วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   3 (3-0-9) 

ความหมายของการวิจัย เทคนิคและวิธีด าเนินการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ การวิเคราะห์และ
อภิปรายตัวอย่างงานวิจัยที่ดี 

   Research Methodology in English Language and Literature   
   RESEARCH METHOD 

Meaning of research; research techniques and procedures in English language and 
literature; analysis of and discussion on examples of good research. 

   
 2202603  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ     3 (3-0-9) 

กลไกการออกเสียง สัทศาสตร์กับหน่วยเสียง วิทยาลักษณ์จ าแนกหน่วยเสียง หน่วยเสียงต่อเนื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของเสียง การแปรในการออกเสียง  

   English Phonetics and Phonology       
   ENG PHONE PHONO 

Speech mechanism; phonetics versus phonemics; distinctive features; phonemes in 
sequence; sound change; variations in pronunciation. 

 
 2202606  แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์    3 (3-0-9) 

ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ เน้นนักวิจารณ์ส าคัญ กลวิธีการวิเคราะห์สมัยใหม่และหัวข้อวรรณกรรมวิจารณ์
ร่วมสมัย การประยุกต์ใช้วิธีการวิจารณ์ในแนวต่างๆกับวรรณกรรมที่เลือกสรรทั้งร้อยกรอง ร้อยแก้วและ
บทละครภาษาอังกฤษ 

   Approaches in Critical Theory 
   APPRO CRIT THEORY 

Critical theory with emphasis on major critics, modern analytical methods and 
contemporary topics in literary criticism; the practical application of critical methods to a 
selection of English poetry, prose and drama. 

 
 2202611   นานาภาษาอังกฤษโลก      3 (3-0-9) 

บริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และภาษาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดนานาภาษาอังกฤษโลก ลักษณะ
ของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาแม่และมิใช่ภาษาแม่ ทัศนคติต่อนานาภาษาอังกฤษโลก นัยทางด้านทฤษฎี
และการประยุกต์ 

   World Englishes          
   WORLD ENGLISHES 
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The historical, social, cultural, and linguistic contexts creating world Englishes; 
characteristics of these native and non-native varieties; attitudes towards world 
Englishes; implications for theory and application. 

 
 2202613  วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาของอังกฤษ 3 (3-0-9)  

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองที่เลือกสรร ประพันธ์โดยนักเขียนยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาของอังกฤษ ใน
บริบททางสังคม การเมือง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม วิเคราะห์เชิงวิจารณ์ผลงานแห่งยุค 

   English Renaissance Prose and Poetry 
   RENAISS PROSE POET 

Selected works of prose and poetry by English Renaissance writers in their socio-political, 
intellectual and cultural context; critical analysis of the works. 
 

 2202614  วรรณกรรมแนวโรแมนติกของอังกฤษ    3 (3-0-9) 
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองที่เลือกสรรของนักประพันธ์อังกฤษยุคโรแมนติกท่ีแสดงให้เห็นลักษณะ
ภูมิปัญญา สุนทรีย์ และอุดมการณ์ของขบวนการวรรณกรรมแห่งยุคนี้ 

   The English Romantic Movement 
   ENG ROMANTIC MOVE 

Selected works of prose and poetry of the English Romanticists that demonstrate the 
intellectual, aesthetic and ideological features of the movement. 

 

 2202619  ตัวบทและนักเขียนที่คัดสรร     3 (3-0-9) 
การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ตัวบทและนักเขียนคัดสรรที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษในเชิงลึก 

   Selected Texts and Authors 
   SEL TEXTS AUTHORS 

Critical reading and in-depth analyses of selected texts written in English and their 
authors. 
 

 2202620 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลและการสอนภาษาอังกฤษ   3 (3-0-9) 
ทฤษฎีภาษาศาสตร์คลังข้อมูล บทบาทของคลังข้อมูลในการสอนภาษาอังกฤษท้ังในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
โดยมุ่งเน้นการใช้คลังข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอนทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ 

   Corpus Linguistics and English Language Teaching    
   COR LING ENG TCHG 

                                                           
 รายวิชาเปดิใหม ่
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Corpus Linguistics; roles of corpora in English language teaching both in terms of theory 
and practice, with emphasis on applications of corpora and computer software tools in 
teaching various English language skills. 

 

 2202621  วรรณกรรมและวัฒนธรรมอเมริกันศตวรรษที่ 19   3 (3-0-9) 
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองที่คัดสรรของนักประพันธ์อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 การวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานดังกล่าวในบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

   American Literature and Culture in the 19th Century 
   AM LIT CULT 19C 

Selected works of prose and poetry by 19th-century American writers; critical analysis of 
the works in their socio-political and cultural context. 

 
 2202660   ทฤษฎีวากยสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ    3 (3-0-9) 

ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ร่วมสมัยที่น ามาใช้กับภาษาอังกฤษ โดยพิจารณามโนทัศน์พ้ืนฐาน ปรัชญา กลวิธีการ
วิเคราะห์ และการเสนอประเด็นโต้แย้ง 

   Syntactic Theories and the English Language 
   SYN THEO ENG 

Current syntactic theories as applied to the English language: basic concepts, philosophy, 
analytical methods and argumentation. 
 

 2202661       อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ   3 (3-0-9) 
ทฤษฎีและมโนทัศน์พ้ืนฐานด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์  ขอบเขตของอรรถศาสตร์และวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ ความหมายของค าและประโยค ความหมายในบริบท การตีความและวิเคราะห์ถ้อยค าโดย
เน้นภาษาอังกฤษ 

   English Semantics and Pragmatics 
   ENG SEMAN PRAG 

Basic concepts and theories in semantics and pragmatics; semantics-pragmatics 
boundary; word and sentence meaning; meaning in contexts; utterance interpretation 
and analysis, with emphasis on English. 
 
 
 

                                                           
 รายวิชาเปดิใหม ่
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 2202662    ภาษาอังกฤษจากมุมมองทางประวัติศาสตร์                                 3 (3-0-9) 

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ บริบททางสังคมและการเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ 
สัทศาสตร์ และค าศัพท์จากภาษาอังกฤษยุคเก่าและภาษาอังกฤษยุคกลางมาเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
อนาคตของภาษาอังกฤษ 

   Historical Perspectives of the English Language 
   HIS PERSP ENG 

Development of the English language;  social and political contexts contributing to 
changes in the English grammar, phonetics, and vocabulary from Old English and Middle 
English to Modern English; future of English. 
 

 2202663   การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ    3 (3-0-9)  
ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับตัวบทและบริบท  การวิเคราะห์บทสนทนา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงวรรณนาในการวิเคราะห์ 
วาทกรรม การวิเคราะห์ตัวบทภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูดและการเขียน 

   English Discourse Analysis     
   ENG DISC ANAL 

Relationships among discourse, text and context; conversation analysis; applications of 
pragmatic theories, English grammar and vocabulary descriptions to discourse analysis; 
analyses of English spoken and written texts.  
 

 2202664  ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม            3 (3-0-9) 
มโนทัศน์พ้ืนฐาน การวิจัยประเด็นส าคัญทางภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา โดยเน้น
ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาย่อยต่างๆ และการแปรของภาษา ความสัมพันธ์ของ
ภาษาและอัตลักษณ์ 

     English in Social and Cultural Contexts 
     ENG SOC CULT 

Basic concepts, findings and issues in sociolinguistics and anthropological linguistics, with 
emphasis on English in social and cultural contexts; varieties and variation; relationship 
between language and identity. 
 

 2202666  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ: หลักการและแนวปฏิบัติ 3 (3-0-9) 
หลักการเกี่ยวกับการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้
ภาษาท่ีสอง และวิธีวิทยาทางการสอนภาษา การวิเคราะห์การเรียนและการสอนทักษะภาษาอังกฤษใน
ด้านต่าง ๆ การใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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   English as a Foreign Language: Principles and Practices 
   EFL PRINC PRAC 

Principles in teaching and learning English as a foreign language: second language 
acquisition theories and language teaching methodology; analysis of English language 
skills; use of instructional materials and technology in teaching English as a foreign 
language. 
 

      2202668  คลังข้อมูลและการวรรณนาการใช้ภาษาอังกฤษ     3 (3-0-9) 
มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษา หลักการใช้ภาษา และภาษาศาสตร์คลังข้อมูล มุมมองทางทฤษฎี
เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งได้มาจากการใช้คลังข้อมูล โดยเน้นเรื่องค าส าคัญ กลุ่มค า และความ
เชื่อมโยงของค าศัพท์ ไวยากรณ์ และวาทกรรม การใช้คลังข้อมูลเพ่ือการศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์ 
และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ และเพ่ือการวิเคราะห์ตัวบทภาษาอังกฤษทั้งประเภทงานวรรณกรรม
และท่ีไม่ใช่งานวรรณกรรม 

   Corpora and Description of English Usage    
   COR DES ENG USAGE 

Basic concepts in language use, principles of language usage and corpus linguistics; 
corpus-informed theoretical perspectives on English usage, with emphasis on keywords, 
phraseology and the lexis-grammar-discourse interface; use of corpora for studies in 
English lexis, grammar and pragmatics and for analyses of English literary and non-literary 
texts. 

 
 2202669    วิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ    3 (3-0-9) 

การออกแบบงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ การ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล   

   Research Methods in English Linguistics 
   RES METH ENG LING 

Research designs in English linguistics; qualitative and quantitative data collection 
techniques: data analyses and interpretations. 

 
 2202670   การแปล: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ       3 (3-0-9) 

ทฤษฎีการแปล การฝึกแปลตัวบทร้อยแก้วและร้อยกรองที่คัดสรรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประเด็นปัญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข  การประเมินคุณภาพงาน
แปล  การวิจัยขนาดเล็กทางด้านการแปล 
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    Translation: From Theory to Practice 

   TRANSL THEO PRAC 
Translation theories; translation practice of selected texts in prose and poetry from 
English into Thai and vice versa; problems in translation and solutions; translation 
assessment; small-scale research in translation. 
 

 2202673   ภาษาระหว่างกลางที่เป็นภาษาอังกฤษ                                      3 (3-0-9) 
การวิเคราะห์เปรียบต่าง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและภาษาระหว่างกลาง ประเด็นต่าง ๆ ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษที่สันนิษฐานว่าเป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนชาวไทย และภาษาระหว่างกลางที่เป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งผู้เรียนภาษาท่ีสองใช้ โดยเฉพาะผู้เรียนภาษาท่ีสองที่เป็นชาวไทย 

   English Interlanguage 
   ENG INTERLANG 

Contrastive Analysis, Error Analysis and Interlanguage; problematic English grammatical 
aspects among L1 Thai speakers and English interlanguage among L1 Thai speakers. 
 

 2202680  พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดีภาษาอังกฤษ   3 (3-0-9) 
วรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละครที่เลือกสรรจากวรรณคดีภาษาอังกฤษซึ่งแสดงถึงพลังส าคัญ
ทางสังคม แนวโน้มหลักทางภูมิปัญญา และขบวนการทางวรรณกรรมท่ีส าคัญในประวัติวรรณคดีซึ่งเขียน
เป็นภาษาอังกฤษ 

   Major Forces and Trends in English Literature 
   MAJ FORCE ENG LIT 

Selected works of prose, poetry and drama in English literature that demonstrate major 
social forces, significant intellectual trends and important literary movements in the 
history of literature in English. 
 

 2202681    เชกสเปียร์ในนานาบริบท      3 (3-0-9) 
การวิเคราะห์บทละครของเชกสเปียร์ในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาเชิงวิพากษ์
ผลงานของเชกสเปียร์ที่เลือกสรร ทั้งที่เป็นตัวบทวรรณกรรมและที่ปรากฏในรูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ 

   Shakespeare in Context 
   SHAKESPEARE CONT 

Analysis of Shakespeare’s plays in their historical, social and cultural context; a critical 
examination of selected texts and their presentation in various media. 
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 2202682  คตินิยมยุควิกตอเรียน      3 (3-0-9) 

บริบทด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษในยุควิกตอเรียน วรรณกรรมร้อยแก้ว  และ
ร้อยกรองที่เลือกสรรซึ่งเป็นตัวแทนของยุคนั้น 

   Victorianism 
   VICTORIANISM 

Socio-political and cultural context of Victorian England; selected works in prose and 
poetry which represent the period. 
 

 2202683  วรรณคดีและการวิจารณ์เชิงนิเวศ     3 (3-0-9) 
วรรณกรรมที่เลือกสรรซึ่งน าเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอภิปราย
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการวิจารณ์เชิงนิเวศ 

   Environmental Literature and Criticism 
   ENVI LIT CRIT 

Selected texts that examine various aspects of the interactions between humans and 
the environment; discussions of issues related to environmental criticism. 
 

 2202684  วรรณคดีตามคตินิยมสมัยใหม่     3 (3-0-9) 
คตินิยมสมัยใหม่ในฐานะขบวนการทางวัฒนธรรมในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันช่วงแรกของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมุ่งค้นหาความแปลกใหม่ทางวัจนลีลา มุมมองที่หลากหลาย และทางเลือกใหม่
ส าหรับรูปแบบการน าเสนอผลงานวรรณกรรมที่ต่างไปจากแบบแผนดั้งเดิม 

   Modernist Literature 
   MOD LIT 

Modernism as a cultural movement in British and American literature in the early 
twentieth century, characterized by a preoccupation with stylistic novelty, multiple 
perspectives and alternatives to traditional forms. 

 
 2202685   นวนิยายร่วมสมัย       3 (3-0-9) 

นวนิยายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษที่เลือกสรรมาจากช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมในบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

   Contemporary Novels 
   CONTEM NOV 

Selected novels written in English from the second half of the twentieth century to the 
present; analysis of the literary texts in their socio-political and cultural context. 
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 2202686   กวีนิพนธ์ร่วมสมัย      3 (3-0-9) 

กวีนิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษที่เลือกสรรมาจากช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน     
การวิเคราะห์บทกวีในบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

   Contemporary Poetry 
   CONTEM POETRY 

Selected poetry written in English from the second half of the twentieth century to the 
present; analysis of the texts in their socio-political and cultural context. 

 
 2202687  บทละครร่วมสมัย      3 (3-0-9) 

บทละครที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษที่เลือกสรรมาจากช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การ
วิเคราะห์บทละครในบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม การศึกษาเชิงวิพากษ์ตัวบทวรรณกรรม
และการแสดง 

   Contemporary Drama 
   CONTEM DRAMA 

Selected drama written in English from the second half of the twentieth century to the 
present; analysis of the texts in their socio-political and cultural context; a critical 
examination of the texts and their performance. 

 
 2202689    หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ               3 (3-0-9)   
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
   Selected Topics in English Linguistics   
   SEL TOP ENG LING 
 Presentation of and discussion on interesting topics in English linguistics. 
 
 2202701 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประยุกต์    3 (3-0-9) 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประยุกต์ 
   Seminar in Applied English Linguistics      
   SEM APP ENG LING 
 Presentation of and discussion on interesting topics in applied English linguistics. 
 
  
 
  
 



50 
 
 2202705  สัมมนาหัวข้อพิเศษทางวรรณคดี     3 (3-0-9) 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อพิเศษที่เลือกสรรในวรรณกรรมที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ  
   Seminar on Special Topics in Literature 
   SEM SPEC TOP LIT 
 Presentations on and discussion of selected topics in literature written in English. 
 
  2202706     สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ     3 (3-0-9) 
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษในเชิงลึก   
   Seminar in English Linguistics 
   SEM ENG LING 
 Presentation of and in-depth discussion on interesting topics in English linguistics. 
 
 2202707    เอกัตศึกษา       3 (0-12-0) 

การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ผู้ศึกษาแต่ละคนสนใจเพื่อก าหนดประเด็นทางภาษาหรือวรรณคดีอังกฤษ  
การน าเสนอและอภิปรายประเด็นดังกล่าว 

   Individual Study 
   INDIVI STUD 

Research on a topic of special interest to the individual student to define English 
language or literature issues; presentations on and discussion of these issues. 

 

 2202768  สัมมนานักเขียนเน้นศึกษา      3 (3-0-9) 
การศึกษาผลงานวรรณกรรมในเชิงลึกของนักเขียนคนใดคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนยุคสมัย ขบวนการ ประเภท 
หรือแนวความคิดในวรรณกรรมที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

   Seminar on Authors in Focus 
   SEM AUTH FOCUS 

In-depth study of the literary works of one or more particular authors who represent a 
particular period, movement, genre or concept in literature in English. 
 
 
 

  
 

                                                           
 รายวิชาเปดิใหม ่
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 2202770 สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์     3 (3-0-9) 
 การศึกษาเชิงลึกทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ที่เลือกสรร  
   Seminar in Critical Theory 
   SEM CRIT THEORY 

In-depth study of selected literary theories. 
 

 2202771   สารนิพนธ์        3 หน่วยกิต 
   Special Research 
   SPECIAL RESEARCH 
 
 2202811 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
   Thesis          
   THESIS 
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ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2561) ความแตกต่าง 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              

 
 

36 หน่วยกิต 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              

 
 

36 หน่วยกิต 

 

จ านวนหนว่ยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับร่วม 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับร่วม 3 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต คงเดิม 
รายวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต  
รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต  

จ านวนหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
แผน ข  
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร           

 
36 หน่วยกิต 

แผน ข  
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร           

 
36 หน่วยกิต 

 

จ านวนหนว่ยกิตรายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตรายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับร่วม 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับร่วม 3 หน่วยกิต 

คงเดิม 
รายวิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต  
รายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต รายวิชาเลือก 18 หน่วยกิต  

จ านวนหนว่ยกิตรายวิชาค้นควา้อิสระ 3 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตรายวิชาค้นควา้อิสระ 3 หน่วยกิต  
2. รายวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
- รายวิชาบังคับร่วม 
2202600 วิธีวิทยาการวจิัยทางภาษาและวรรณคดี 
             อังกฤษ 

 
3 หน่วยกิต 

 
3(3-0-9) 

2. รายวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
- รายวิชาบังคับร่วม 
2202600 วิธีวิทยาการวจิัยทางภาษาและวรรณคดี 
             อังกฤษ 

 
3 หน่วยกิต 

 
3(3-0-9) 
 

 
 
 
คงเดิม 

- รายวชิาบังคับเฉพาะ 
สายภาษา 
2202603 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

9  หน่วยกิต 
 

3(3-0-9) 

- รายวชิาบังคับเฉพาะ 
สายภาษา 
2202603 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

9 หน่วยกิต 
 

3(3-0-9) 

 
 
คงเดิม 

2202660 ทฤษฎีวากยสัมพันธ์กับภาษาองักฤษ 3(3-0-9) 2202660 ทฤษฎีวากยสัมพันธ์กับภาษาองักฤษ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202661 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
              ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202661 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
              ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

สายวรรณคด ี
2202606 แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรม 
             วิจารณ์ 

 
3(3-0-9) 
 

สายวรรณคด ี
2202606 แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรม 
             วิจารณ์ 

 
3(3-0-9) 
 

 
คงเดิม 

2202680 พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดี 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 
 

2202680 พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดี 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 
 

คงเดิม 

2202681 เชกสเปยีร์ในนานาบริบท 3(3-0-9)   ยกเลิกการเป็นรายวิชา
บังคับเฉพาะ และย้าย 
ไปเป็นรายวิชาเลือก 

  2202619ตัวบทและนักเขียนที่คัดสรร 
 

3(3-0-9) รายวิชาใหม ่

 
 
__________________________ 
รายวิชาเปิดใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2561) ความแตกต่าง 
- รายวชิาบังคับเลือก 
สายภาษา 
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

3 หน่วยกิต 
 

 

- รายวชิาบังคับเลือก 
สายภาษา 
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

3 หน่วยิต 
 

 

 

2202701 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประยุกต์ 3(3-0-9) 2202701 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประยุกต์ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202706 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 3(3-0-9) 2202706 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 3(3-0-9) คงเดิม 
สายวรรณคด ี
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

 สายวรรณคด ี
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

  

2202705 สัมมนาหัวขอ้พิเศษทางวรรณคดี 3(3-0-9) 2202705 สัมมนาหัวขอ้พิเศษทางวรรณคดี 3(3-0-9) คงเดิม 
2202769 สัมมนานักเขยีนส าคัญ 3(3-0-9)   ยกเลิก 
  2202768* สัมมนานักเขียนเน้นศึกษา 3(3-0-9) รายวิชาใหม ่
2202770 สัมมนาทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์ 3(3-0-9) 2202770 สัมมนาทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์ 3(3-0-9) คงเดิม 
- รายวชิาเลือก 
สายภาษา 

9 หน่วยกิต 
 

- รายวชิาเลือก 
สายภาษา 

9 หน่วยกิต 
 

 
 

2202611 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-9) 2202611 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-9) คงเดิม 
2202620 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับการสอน   
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202620 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับการสอน   
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202662 ภาษาอังกฤษจากมุมมองทาง     
             ประวัติศาสตร์ 

3(3-0-9) 2202662 ภาษาอังกฤษจากมุมมองทาง     
             ประวัติศาสตร์ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202663 การวิเคราะหว์าทกรรมภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) 2202663 การวิเคราะหว์าทกรรมภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) คงเดิม 
2202664 ภาษาองักฤษในบริบททางสังคมและ 
             วัฒนธรรม 

3(3-0-9) 2202664 ภาษาองักฤษในบริบททางสังคมและ 
             วัฒนธรรม 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202665 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประยุกต์ในยุค 
             สื่อสมยัใหม ่

3(3-0-9)   ยกเลิก 

2202666 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ: 
             หลกัการและแนวปฏบิัติ 

3(3-0-9) 2202666 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ: 
             หลกัการและแนวปฏบิัติ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202668 คลังข้อมูลและการวรรณนาการใช้ 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202668 คลังข้อมูลและการวรรณนาการใช้ 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202669 วิธีการวิจยัทางภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-9) 2202669 วิธีการวิจยัทางภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202670 การแปล: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ 3(3-0-9) 2202670 การแปล: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202673 ภาษาระหวา่งกลางที่เป็นภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) 2202673 ภาษาระหวา่งกลางที่เป็นภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) คงเดิม 
2202689 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษา 
             อังกฤษ 

3(3-0-9) 2202689 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษา 
             อังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202707 เอกัตศึกษา 3(0-0-12) 2202707 เอกัตศึกษา 3(0-12-0) คงเดิม 
สายวรรณคด ี  สายวรรณคด ี   
2202613 วรรณกรรมรอ้ยแกว้และร้อยกรอง 
             ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202613 วรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง 
             ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202614 วรรณกรรมแนวโรแมนติกของอังกฤษ  3(3-0-9) 2202614 วรรณกรรมแนวโรแมนติกของอังกฤษ  3(3-0-9) คงเดิม 
  2202621* วรรณกรรมและวัฒนธรรมอเมริกัน 

              ศตวรรษที่ 19 
3(3-0-9) รายวิชาใหม ่

2202682 คตินิยมยุควิกตอเรียน 3(3-0-9) 2202682 คตินิยมยุควิกตอเรียน 3(3-0-9) คงเดิม 
2202683 วรรณคดีและการวิจารณ์เชิงนิเวศ 3(3-0-9) 2202683 วรรณคดีและการวิจารณ์เชิงนิเวศ 3(3-0-9) คงเดิม 
__________________________ 
รายวิชาเปิดใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2561) ความแตกต่าง 
2202684 วรรณคดีตามคตินิยมสมัยใหม่  3(3-0-9) 2202684 วรรณคดีตามคตินิยมสมัยใหม่  3(3-0-9) คงเดิม 
2202685 นวนิยายร่วมสมยั 3(3-0-9) 2202685 นวนิยายร่วมสมยั 3(3-0-9) คงเดิม 
2202686 กวีนิพนธ์ร่วมสมัย  3(3-0-9) 2202686 กวีนิพนธ์ร่วมสมัย  3(3-0-9) คงเดิม 
2202687 บทละครร่วมสมัย 3(3-0-9) 2202687 บทละครร่วมสมัย 3(3-0-9) คงเดิม 
2202707 เอกัตศึกษา 3(0-0-12) 2202707 เอกัตศึกษา 3(0-12-0) คงเดิม 
  2202681 เชกสเปียร์ในนานาบริบท 3(3-0-9) เพิ่มวิชาเลือก 
- วิทยานิพนธ ์
2202811 วทิยานิพนธ ์

12 หน่วยกิต 
 

- วิทยานิพนธ ์
2202811 วทิยานิพนธ ์

12 หน่วยกิต  
คงเดิม 

แผน ข  
- รายวชิาบังคับร่วม 

 
3 หน่วยกิต 

แผน ข  
- รายวชิาบังคับร่วม 

 
3 หน่วยกิต 

 

2202600 วิธีวิทยาการวจิัยทางภาษาและวรรณคดี 
             อังกฤษ 

3(3-0-9) 2202600 วิธีวิทยาการวจิัยทางภาษาและวรรณคดี 
             อังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

- รายวชิาบังคับเฉพาะ 
สายภาษา 
2202603 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

9  หน่วยกิต 
 

3(3-0-9) 

- รายวชิาบังคับเฉพาะ 
สายภาษา 
2202603 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 

9 หน่วยกิต 
 

3(3-0-9) 

 
 
คงเดิม 

2202660 ทฤษฎีวากยสัมพันธก์ับภาษาอังกฤษ 3(3-0-9) 2202660 ทฤษฎีวากยสัมพันธก์ับภาษาอังกฤษ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202661 อรรถศาสตร์และวจันปฏบิติัศาสตร์ 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202661 อรรถศาสตร์และวจันปฏบิติัศาสตร์ 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

สายวรรณคด ี
2202606 แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรม 
             วิจารณ์ 

 
3(3-0-9) 

 

สายวรรณคด ี
2202606 แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรม 
             วิจารณ์ 

 
3(3-0-9) 

 

 
คงเดิม 

2202680 พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดี 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 
 

2202680 พลังและแนวโน้มส าคัญในวรรณคดี 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 
 

คงเดิม 

2202681 เชกสเปยีร์ในนานาบริบท 3(3-0-9)   ยกเลิกการเป็นรายวิชา
บังคับเฉพาะ และย้าย 
ไปเป็นรายวิชาเลือก 

  2202619* ตัวบทและนักเขียนที่คัดสรร 3(3-0-9) รายวิชาใหม ่
- รายวชิาบังคับเลือก 
สายภาษา 
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

3 หน่วยกิต 
 
 

- รายวชิาบังคับเลือก 
สายภาษา 
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

3 หน่วยิต 
 
 

 

2202701 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  
             ประยุกต ์

3(3-0-9) 2202701 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
             ประยุกต ์

3(3-0-9) คงเดิม 

2202706 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 3(3-0-9) 2202706 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 3(3-0-9) คงเดิม 
สายวรรณคด ี
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

 สายวรรณคด ี
เลือกจากวิชาต่อไปนี ้

  

2202705 สัมมนาหัวขอ้พิเศษทางวรรณคดี 3(3-0-9) 2202705 สัมมนาหัวขอ้พิเศษทางวรรณคดี 3(3-0-9) คงเดิม 
2202769 สัมมนานักเขยีนส าคัญ 3(3-0-9)   ยกเลิก 
  2202768* สัมมนานักเขียนเน้นศึกษา 3(3-0-9) รายวิชาใหม ่
2202770 สัมมนาทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์ 3(3-0-9) 2202770 สัมมนาทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์ 3(3-0-9) คงเดิม 

__________________________ 
รายวิชาเปิดใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.2561) ความแตกต่าง 
- รายวชิาเลือก 
สายภาษา 

18 หน่วยกิต 
 

- รายวชิาเลือก 
สายภาษา 

9 หน่วยกิต 
 

 
 

2202611 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-9) 2202611 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-9) คงเดิม 
2202620 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับการสอน   
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202620 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับการสอน   
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202662 ภาษาอังกฤษจากมุมมองทาง     
             ประวัติศาสตร์ 

3(3-0-9) 2202662 ภาษาอังกฤษจากมุมมองทาง     
             ประวัติศาสตร์ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202663 การวิเคราะหว์าทกรรมภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) 2202663 การวิเคราะหว์าทกรรมภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) คงเดิม 
2202664 ภาษาองักฤษในบริบททางสังคมและ 
             วัฒนธรรม 

3(3-0-9) 2202664 ภาษาองักฤษในบริบททางสังคมและ 
             วัฒนธรรม 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202665 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษประยุกต์ในยุค 
             สื่อสมยัใหม ่

3(3-0-9)   ยกเลิก 

2202666 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ: 
             หลกัการและแนวปฏบิัติ 

3(3-0-9) 2202666 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ: 
             หลกัการและแนวปฏบิัติ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202668 คลังข้อมูลและการวรรณนาการใช้ 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202668 คลังข้อมูลและการวรรณนาการใช้ 
             ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202669 วิธีการวิจยัทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-9) 2202669 วิธีการวิจยัทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202670 การแปล: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ 3(3-0-9) 2202670 การแปล: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202673 ภาษาระหวา่งกลางที่เป็นภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) 2202673 ภาษาระหวา่งกลางที่เป็นภาษาอังกฤษ  3(3-0-9) คงเดิม 
2202689 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษา 
             อังกฤษ 

3(3-0-9) 2202689 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ภาษา 
             อังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202707 เอกัตศึกษา 3(0-0-12) 2202707 เอกัตศึกษา 3(0-12-0) คงเดิม 
สายวรรณคด ี  สายวรรณคด ี   
2202613 วรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง 
             ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอังกฤษ 

3(3-0-9) 2202613 วรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง 
             ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอังกฤษ 

3(3-0-9) คงเดิม 

2202614 วรรณกรรมแนวโรแมนติกของอังกฤษ  3(3-0-9) 2202614 วรรณกรรมแนวโรแมนติกของอังกฤษ 3(3-0-9) คงเดิม 
  2202621* วรรณกรรมและวัฒนธรรมอเมริกัน 

              ศตวรรษที่ 19 
3(3-0-9) รายวิชาใหม ่

2202682 คตินิยมยุควิกตอเรียน 3(3-0-9) 2202682 คตินิยมยุควิกตอเรียน 3(3-0-9) คงเดิม 
2202683 วรรณคดีและการวิจารณ์เชิงนิเวศ 3(3-0-9) 2202683 วรรณคดีและการวิจารณ์เชิงนิเวศ 3(3-0-9) คงเดิม 
2202684 วรรณคดีตามคตินิยมสมัยใหม่  3(3-0-9) 2202684 วรรณคดีตามคตินิยมสมัยใหม่  3(3-0-9) คงเดิม 
2202685 นวนิยายร่วมสมยั 3(3-0-9) 2202685 นวนิยายร่วมสมยั 3(3-0-9) คงเดิม 
2202686 กวีนิพนธ์ร่วมสมัย  3(3-0-9) 2202686 กวีนิพนธ์ร่วมสมัย  3(3-0-9) คงเดิม 
2202687 บทละครร่วมสมัย 3(3-0-9) 2202687 บทละครร่วมสมัย 3(3-0-9) คงเดิม 
2202707 เอกัตศึกษา 3(0-0-12) 2202707 เอกัตศึกษา 3(0-0-12) คงเดิม 
- วิชาค้นคว้าอิสระ 
2202771 สารนิพนธ์ 

3 หน่วยกิต 
 

- วิชาค้นคว้าอิสระ 
2202771 สารนิพนธ์ 

3 หน่วยกิต 
 

 
คงเดิม 

__________________________ 
รายวิชาเปิดใหม ่
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