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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาศาสตรประยุกตการสอนภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช  2553 

************************* 

 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย     :  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตรประยุกตการสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Applied Linguistics in Teaching English 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

ภาษาไทย    :  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกตการสอนภาษาอังกฤษ) 

:  ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกตการสอนภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts (Applied Linguistics in Teaching English)         

:  M.A. (Applied Linguistics in Teaching English) 

 

3. วชิาเอก :  ไมมี 

 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 มคีวามรูความสามารถทางภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะในการแสวงหาความรู 

และเปนผูนําทางวชิาการดานภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษ 

4.2 สามารถวจัิยและ/หรอืสรางนวัตกรรมดานภาษาศาสตรภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 

4.3 สามารถนําองคความรูดานภาษาศาสตรและการสอนภาษาอังกฤษไปประยุกต ใชพัฒนา

องคการ ทองถิ่นและสังคมไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

4.4 มคีุณธรรม จรยิธรรมของนักวิชาชีพทางภาษาศาสตรและการสอนภาษาอังกฤษและมีจิตสํานึก

ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

5. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร   :  ไมนอยกวา  36  หนวยกติ 

 

6. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

6.1 นักวชิาชีพดานภาษาศาสตร 

6.2 อาจารยในระดับอุดมศกึษา 

6.3 ครูในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

6.5 ลาม 

6.5 ผูประกาศขาวภาษาอังกฤษ 

6.6 นักวชิาชีพในสถานประกอบการที่มกีารใชภาษาอังกฤษ 
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7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

7.1 หลักสูตร 

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

7.1.2 โครงสรางหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข) 

หมวดวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1. รายวชิา (Course Work)  

1.1 หมวดวชิาสัมพันธ 

1.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

1.2.1 วชิาแกน 

1.2.2 วชิาเลอืก 

- 

- 

- 

- 

ไมนอยกวา 24 

6 

 

12 

ไมนอยกวา 6 

ไมนอยกวา 30 

6 

 

12 

ไมนอยกวา 12 

2. วทิยานิพนธ/การคนควาอสิระ  36 12 6 

3. วชิาเสรมิ ไมนับหนวยกติ ไมนับหนวยกติ ไมนับหนวยกติ 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 ไมนอยกวา 36 ไมนอยกวา 36 

7.1.3 รายวชิา 

 1. หมวดวชิาสัมพันธ     6  หนวยกติ 

บศ.วจ.741 วธิวีทิยาการวจัิย  3(2-2-5) 

GSRE741  Research Methodology 

บศ.บส.771   บรบิทและแนวโนมสงัคมโลกและสังคมไทย  3(3-0-6) 

GSSO771   Trends and Contexts World Society and Thai Society 

 2. หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา 18 หนวยกติ 

  2.1 วชิาแกน     12  หนวยกติ 

มส.ภศ.711 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา       3(3-0-6) 

LING711 Linguistics for Language Teachers 

มส.ภอ.722 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู           3(2-2-5) 

ENG722 English Language Skills for Teachers 

มส.ภอ.723 วธิกีารสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง        3(3-0-6) 

ENG723 Methodology in Language Teaching as a second Language 

มส.ภอ.792 สัมมนาภาษาอังกฤษศกึษา 1          1(0-2-1) 

ENG792 Seminar in English Language Study I 

มส.ภอ.793 สัมมนาภาษาอังกฤษศกึษา 2          1(0-2-1) 

ENG793 Seminar in English Language Study II 

มส.ภอ.794 เทคนคิการวจัิยดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    1(0-2-1) 

ENG794 Research Techniques in Teaching English 
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2.2 วชิาเลอืก   

แผน ก แบบ ก2   ไมนอยกวา 6  หนวยกติ 

แผน ข      12  หนวยกติ 

   2.2.1 กลุมวชิาภาษาศาสตร 

มส.ภศ.712 จติวทิยาภาษาศาสตร         3(3-0-6) 

LING712 Psycholinguistics 

มส.ภศ.713 การเรยีนรูภาษา    3(3-0-6) 

LING713 Language Acquisition 

มส.ภศ.714   ภาษาศาสตรสังคม    3(3-0-6) 

LING714 Sociolinguistics 

มส.ภศ.715 เทคโนโลยเีพื่อการสอนภาษา   3(2-2-5) 

LING715 Technology for Language Teaching 

   2.2.2 กลุมวชิาภาษาอังกฤษ 

มส.ภอ.724 ไวยากรณภาษาอังกฤษในบรบิท    3(3-0-6) 

 ENG724 English Grammar in Context 

มส.ภอ.725  การใชภาษาอังกฤษในประเทศเจาของภาษา    3(3-0-6)           

ENG725 Exposure to Authentic Experiences in English Speaking Countries 

   2.2.3 กลุมวชิาหลักสูตรและการสอน 

มส.ภศ.731 ทฤษฎหีลักสูตรและการสอน         3(3-0-6) 

LING731 Curriculum and Instruction Theories 

มส.ภศ.732 การทดสอบและการประเมนิทางภาษา     3(2-2-5) 

LING732 Language Testing and Assessment 

มส.ภอ.733 การออกแบบหลักสูตรและการสรางบทเรยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

ENG733 Syllabus Design and Material Construction 

มส.ภอ.734 การฝกและการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

ENG734 Teacher Training and Development  

   2.2.4 กลุมวชิาสถิติ วจัิยและสัมมนา 

มส.ภอ.795 หัวขอเรื่องที่นาสนใจในการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

  สําหรับผูพูดภาษาอื่น 

ENG795 Selected Topics in TESOL 

มส.ภศ.796 สถติปิระยุกตสําหรับการวจัิย  3(2-2-5) 

LING796 Applied Statistics for Research 

มส.ภศ.797 วธิวีจัิยเชิงคุณภาพทางภาษาศาสตร  3(2-2-5) 

LING797 Qualitative Research Methodology in Linguistics 
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3. วทิยานิพนธ/การคนควาอสิระ 

มส.ภศ.798 วทิยานพินธ (แบบ ก1)  36 

LING798  Thesis 

มส.ภศ.798 วทิยานพินธ (แบบ ก2)  12 

LING798  Thesis 

มส.ภศ.799 การคนควาอสิระ (แบบ ข)   6  

LING799 Research Study 

4. หมวดวชิาเสรมิ     6  หนวยกติ 

มส.ภอ.721 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 

ENG721  English for Academic Purpose 

บศ.ทส.710 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

GSIT710  Information Technology for Graduate Study 

หมายเหตุ วิชาตอไปนี้ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้นใหประเมินผลโดยใชสัญลักษณ S 

และ U 

มส.ภอ.721 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 

ENG721  English for Academic Purpose 

บศ.ทส.710 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับบัณฑติศกึษา  3(2-2-5) 

GSIT710  Information Technology for Graduate Study 
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7.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 

เนนการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกตการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีความรู 

ความสามารถทางภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษ สามารถเปนผูนําในการวิจัยดานการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ นําองคความรูไปประยุกตใชในศาสตรการสอน และเปนผูนําในวิชาชีพช้ันสูงที่มีคุณธรรม 

จรยิธรรม 

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

 หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

บศ.วจ.741 

GSRE741 

วธิวีทิยาการวจิัย (ไมนับหนวยกิต) 

Research Methodology 
3(2-2-5) 2 2 5 

บศ.บส.771 

GSSO771    

บริบทและแนวโนมสังคมโลกและสังคมไทย 

Trends and Contexts of World Society and Thai Society 
3(3-0-6) 3 0 6 

มส.ภส.798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 
3 0 0 0 

รวม 3 5 2 11 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 18 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

มส.ภส.798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 
3 - - - 

รวม 3 - - - 

 

ภาคการศึกษาท่ี  3 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

มส.ภส.798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 
6 - - - 

รวม 6 - - - 
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 

จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ
ศกึษาดวย

ตนเอง 

ม ส . ภ ส .

798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 9 - - - 

รวม 9 - - - 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 ปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

มส.ภส.798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 
9 - - - 

รวม 9 - - - 

 

แผน ก. แบบ ก 2 

เนนการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกตการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีความรู 

ความสามารถทางภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษ สามารถเปนผูนําในการวิจัยดานการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ นําองคความรูไปประยุกตใชในศาสตรการสอน และเปนผูนําในวิชาชีพช้ันสูงที่มีคุณธรรม 

จรยิธรรม แผนการศกึษาตลอดหลักสูตรของแผน ก แบบ ก 2 จัดไวดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

บศ.วจ.741 

GSRE741 

วธิวีทิยาการวจิัย (ไมนับหนวยกิต) 

Research Methodology 
3(2-2-5) 2 2 5 

บศ.บส.771 

GSSO771    

บริบทและแนวโนมสังคมโลกและสังคมไทย (ไมนับหนวยกิต) 

Trends and Contexts of World Society and Thai Society 
3(3-0-6) 3 0 6 

มส.ภอ.721 

ENG721 

ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ (ไมนับหนวยกิต) 

English for Academic Purpose 
3(3-0-6) 3 0 6 

บศ.ทส.710 

GSIT710 

เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับบัณฑติศกึษา (ไมนับหนวยกิต) 

Information Technology for Graduate Study 
3(2-2-5) 2 2 5 

รวม 12 10 4 22 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 36 
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ภาคการศึกษาท่ี  2 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

มส.ภศ.711 

LING711 

ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา 

Linguistics for Language Teachers 
3(3-0-6) 3 0 6 

มส.ภอ.722 

ENG722    

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู 

English Language Skills for Teachers 

3(2-2-

5) 
2 2 5 

มส.ภอ.723 

ENG723 

วธิกีารสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

Methodology in Language Teaching as a second Language 
3(3-0-6) 3 0 6 

รวม 9 8 2 17 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 

ภาคการศึกษาท่ี  3 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

- วชิาเลอืก 3(- - -) - - - 

มส.ภอ.792 

ENG792    

สัมมนาภาษาอังกฤษศกึษา 1 

Seminar in English Language Study I 
1(0-2-1) 0 2 1 

รวม 4 0 2 1 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 3 

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

- วชิาเลอืก 3(- - -) - - - 

มส.ภอ.793 

ENG793    

สัมมนาภาษาอังกฤษศกึษา 2 

Seminar in English Language Study II 
1(0-2-1) 0 2 1 

มส.ภอ.794 

ENG794 

เทคนคิการวจิัยดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Research Techniques in Teaching English 
1(0-2-1) 0 2 1 

มส.ภส.798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 
3 - - - 

รวม 8 0 4 2 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 6 
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ภาคการศึกษาท่ี  2 ปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

มส.ภส.798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 
9 - - - 

รวม 9 - - - 

 

แผน ข 

เนนการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกตการสอนภาษาอังกฤษ มีความรู 

ความสามารถทางภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษสามารถนําองคความรู และผลการวิจัยไปประยุกตและ

บูรณาการเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ และเปนผูนําทางวชิาการที่มีคุณธรรม จรยิธรรม 

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

บศ.วจ.741 

GSRE741 

วธิวีทิยาการวจิัย (ไมนับหนวยกิต) 

Research Methodology 
3(2-2-5) 2 2 5 

บศ.บส.771 

GSSO771    

บริบทและแนวโนมสังคมโลกและสังคมไทย (ไมนับหนวย

กิต) 

Trends and Contexts of World Society and Thai Society 

3(3-0-6) 3 0 6 

มส.ภอ.721 

ENG721 

ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ (ไมนับหนวยกิต) 

English for Academic Purpose 
3(3-0-6) 3 0 6 

บศ.ทส.710 

GSIT710 

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา (ไมนับหนวย

กิต) 

Information Technology for Graduate Study 

3(2-2-

5) 
2 2 5 

รวม 12 10 4 22 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 36 
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ภาคการศึกษาท่ี  2 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

มส.ภศ.711 

LING711 

ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา 

Linguistics for Language Teachers 
3(3-0-6) 3 0 6 

มส.ภอ.722 

ENG722    

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู 

English Language Skills for Teachers 
3(2-2-5) 2 2 5 

มส.ภอ.723 

ENG723 

วธิกีารสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

Methodology in Language Teaching as a second Language 
3(3-0-6) 3 0 6 

รวม 9 8 2 17 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 27 

ภาคการศึกษาท่ี  3 ปท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

- วชิาเลอืก 3(- - -) - - - 

มส.ภอ.792 

ENG792    

สัมมนาภาษาอังกฤษศกึษา 1 

Seminar in English Language Study I 
1(0-2-1) 0 2 1 

รวม 4 0 2 1 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 3 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

- วชิาเลอืก 3(- - -) - - - 

- วชิาเลอืก 3(- - -) - - - 

มส.ภอ.793 

ENG793    

สัมมนาภาษาอังกฤษศกึษา 2 

Seminar in English Language Study II 
1(0-2-1) 0 2 1 

มส.ภอ.794 

ENG794 

เ ท คนิ คก า ร วิ จั ย ด า น ก า ร เ รี ย น กา รส อ น

ภาษาอังกฤษ 

Research Techniques in Teaching English 

1(0-2-1) 0 2 1 

มส.ภส.798 

LING798 

วทิยานพินธ 

Thesis 
3 - - - 

รวม 11 0 4 2 

ช่ัวโมง/สัปดาห = 6 
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ภาคการศึกษาท่ี  2  ปท่ี 2 

รหัสวชิา ชื่อวชิา 
จํานวนหนวยกติ 

หนวยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ ศกึษาดวยตนเอง 

- วชิาเลอืก 3(- - -) - - - 

มส.ภส.799 

LING799 

การคนควาอสิระ 

Research Study 
6 - - - 

รวม 9 - - - 

 

7.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา     น(ท-ป-ศ) 

บศ.ทส.710  เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา    3(2-2-5) 

GSIT710 Computer for Graduate Study 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชคอมพิวเตอร เนนทักษะเกี่ยวกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศ การใชและการสืบคนขอมูลอินเทอรเน็ต ความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรมประยุกต

ในการบรหิารงาน 

A study of basis and using of a computer, emphasizing on information technology skills 

and retrievals through the Internet, and foundation of applied computer program in administration. 

 

มส.ภศ.711 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา          3(3-0-6) 

LING711 Linguistics for Language Teachers 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตรและวิธีการวิเคราะหทางภาษาศาสตรที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนนการศึกษาเกี่ยวกับสัทศาสตรและสัทวิทยา วจี-วิพากษ 

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร และวัจนปฏบิัตศิาสตร 

A study of basic concepts of linguistics and methods of linguistic analysis concerned 

with learning and teaching English. Emphasis is on phonetics and phonology, morphology, syntax, 

semantics and pragmatics. 

 

มส.ภศ.712 จิตวทิยาภาษาศาสตร      3(3-0-6) 

LING712 Psycholinguistics 

ศึกษาองคประกอบและขั้นตอนในการแรกรับภาษาแม การจําการลืม การเรียนรู

ภาษาตางประเทศ และความบกพรองทางภาษาที่อาจเกิดขึ้นได ศึกษาปจจัยพื้นฐานดานการรับรู และ

เขาใจภาษาตามแนวโครงสรางทางสมอง และทางพุทธิปญญา ตลอดจนพิจารณาแนวคิดโดยรวมของ

ภาษาศาสตรจิตวทิยา 

A study of mental processes of human beings in producing and understanding 

language, first language acquisition, speech perception, the role of memory, concepts and other 
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processes in language use, and the influence of social and psychological factors in the use of 

language. 

 

มส.ภศ. 713 การเรยีนรูภาษา       3(3-0-6) 

LING713 Language Acquisition 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆ ของการเรียนรูภาษาเพื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรู

ภาษา โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรูภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ เนนศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใน

การเรียน โดยเฉพาะคุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม และบริบทตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการ

เรยีนรูภาษาที่สอง และภาษาตางประเทศ  

A study of theories and principles of language acquisition in order to examine and 

analyze the processes of language acquisition, especially the process of learning a second or a foreign 

language. Emphasis on learning environments, especially the characteristics of interaction, 

participation, and contexts that facilitate foreign language acquisition. 

 

มส.ภศ.714   ภาษาศาสตรสังคม         3(3-0-6) 

LING714 Sociolinguistics 

ศกึษาความสัมพนัธระหวางภาษากับสังคมในเชิงการปฏิสัมพันธระหวางองค ประกอบทาง

สังคมและภาษา รวมถึงบทบาทของภาษาในสังคม ความหลากหลายของภาษาในสังคม ความสัมพันธ

ระหวางการเรียนภาษาและโครงสรางทางสังคม เพศและวัยของผูพูด ภาษาที่ใชในบริบททางสังคม และ

การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

A study of relationships of language and society in terms of interaction between social 

factors and language including language roles in society, varieties of language in society, relations of 

language learning and social structures, genders and ages of speakers, language use in social 

contexts and language change. 

 

มส.ภศ.715 เทคโนโลยเีพื่อการสอนภาษา       3(2-2-5) 

LING715 Technology for Language Teaching 

ศึกษาการใชเทคโนโลยีตางๆ เชน สื่อโสตทัศนศึกษา ดาวเทียม คอมพิวเตอร และ

อินเทอรเน็ต ในการเรียนการสอนภาษา ผูเรียนศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการเรียนรูภาษา ทฤษฎีการสอน

ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีกับโปรแกรมการเรียนภาษา และศึกษาความสําคัญของ

เทคโนโลยเีหลานัน้ที่มตีอการเรยีน การสอน การทดสอบ และการทําวจัิย 

A study and exploration of how technologies (audiovisual aids, satellites, computer and 

internet) are used for language learning and teaching. An exploration of the interaction between 

language acquisition, language pedagogical theories, and technologies for integrating technologies into 
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language learning programs, and examination of their potential for learning, teaching, testing, and 

research. 

 

มส.ภอ.721  ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ       3(3-0-6) 

ENG721  English for Academic Purpose 

ศกึษาภาษาอังกฤษเชิงวชิาการโดยเนนทักษะทั้งสี่ รวมถึงการพัฒนาทักษะในการอภิปราย

และการนําเสนอผลงาน 

A study of English focusing on developing academic English skills: listening , speaking, 

reading, writing, and research skills. Consolidation of those skills including academic discussion and 

presentation skills. 

 

มส.ภอ.722 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู              3(2-2-5) 

ENG722 English Language Skills for Teachers 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟง พูด อาน เขียนเพื่อใหผูเรียนสามารถใช

ภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวและม่ันใจ เนนการปฏิสัมพันธในหองเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงการ

บรรยายทางวชิาการ การใชภาษาอังกฤษดานไวยากรณและคําศัพทฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถใชใน

การสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพ 

A development of learners’ fluency and confidence in the use of English through the 

four language skills: listening, speaking, reading and writing. Emphasis on practicing listening to 

academic lectures, grammar and vocabulary, as well as speech improvement and ability to command 

English for communication. 

 

มส.ภอ.723 วธิกีารสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง    3(3-0-6) 

ENG723 Methodology in Language Teaching as a second Language 

  ศึกษาและสํารวจแนวโนมและความเชื่อของระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษทฤษฎี

ทางการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น โดยเนนการวิเคราะหและอภิปราย เพื่อนํามาปรับใชใน

สภาพของหองเรยีนภาษาจรงิ 

A study and exploration of trends, beliefs in English language and theories in language 

teaching to speakers of other languages, focusing on analysis and discussion for applying in Thai 

language classroom context. 
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มส.ภอ.724 ไวยากรณภาษาอังกฤษในบรบิท       3(3-0-6) 

ENG724 English Grammar in Context 

ศึกษาไวยากรณเพื่อการสื่อสาร เนนโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ในระดับประโยค 

การเรยีงรูปประโยคในรูปแบบตางๆ รวมถึงความหมายและการใชศึกษาโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ

ในบรบิท ภาษาพูดและภาษาเขยีน วเิคราะหบทความตางๆ การใชรูปแบบการใชภาษาที่ถูกตอง 

A study of grammatical forms and meanings for communicative purposes focusing on 

language in use. An extended review of grammar/structures of English, with particular attention to 

sentence forms, clause patterns, word order, subject-verb agreement and tenses, application of form 

and usage, with all the structures in a communicative context, in either spoken or written form, 

analysis of text with attention to the forms used and to syntactic accuracy. 

 

มส.ภอ.725  การใชภาษาอังกฤษในประเทศเจาของภาษา     3(3-0-6) 

ENG725 Exposure to Real Life Experiences in English Speaking Countries  

ฝกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศเจาของภาษา เชน ประเทศออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา 

หรอือังกฤษ เพื่อใหผูเรยีนไดมโีอกาสใชภาษาอังกฤษในสถานการณจรงิ 

Attending an English language training in an English speaking countries. Emphasis on 

learners' experience to expose to authentic situations. 

 

มส.ภศ.731 ทฤษฎหีลักสูตรและการสอน     3(3-0-6) 

LING731 Curriculum and Instruction Theories 

ศึกษา วิเคราะหทฤษฎี ความรูพื้นฐานและวิวัฒนาการของหลักสูตรปจจัย พื้นฐานในการ

พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะหและอภิปรายหลักสูตรในระดับตางๆ 

การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ความเช่ือมโยงระหวางหลักสูตรและการเรียนการสอน ทฤษฎ ี

หลักการเกี่ยวกับการเรยีนการสอน การเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นวัตกรรมการเรียนการสอน 

สังเคราะหและพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

A study and an analysis of theories, basic concepts and curriculum development, 

fundamental factors in curriculum development, model and curriculum development processes, 

analysis and discussion of different levels of curriculum implementation, curriculum evaluation, 

implementation of curriculum and instruction, theories, principles of learning and teaching, student-

centred instruction, innovation in teaching and learning, synthesizing and developing models in 

teaching and learning. 
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มส.ภศ.732  การทดสอบและการประเมนิทางภาษา          3(2-2-5) 

LING732 Language Testing and Assessment 

ศกึษาหลักการวัดผลทางดานภาษา เทคนคิ และวธิกีารสรางแบบทดสอบทางภาษา เกณฑ

ในการเลือกเครื่องมือวัด และการประเมินผล การสรางเครื่องมือวัดทักษะตางๆและการนําไปใชไดอยางมี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้การประเมนิเครื่องมอืที่ใชในการวัด 

A study of principles and techniques of language testing and test construction, 

including criteria for assessment selection, evaluation, construction, and efficient use of various 

methods of skill measurement. 

 

มส.ภอ.733 การออกแบบหลักสูตรและการสรางบทเรยีน   3(2-2-5) 

ENG733 Syllabus Design and Material Development 

วิเคราะหสาระหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ออกแบบหลักสูตร ทํา

แผนการเรยีน สรางสื่อการสอนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน และประเมินประสิทธิภาพของแผน

และสื่อการเรยีนรู 

Analysis of the contents of the English curriculum. Planning curricula, writing lesson 

plans, teaching media and other teaching materials development, and evaluating the efficiency of 

lesson plans and other teaching materials. 

 

มส.ภอ.734 การฝกและการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 

ENG734 Teacher Training and Development 

เนนความแตกตางระหวางการฝกอบรมและการพัฒนาและมจุีดมุงหมายใหผูเรียนมีความรู

ในเรื่องตอไปนี้ การฝกอบรมและการพัฒนาครู ความรูและทักษะของผูฝกอบรมผูพัฒนาครู การออกแบบ

และการฝกอบรมครู กิจกรรมในการพัฒนาครู การสังเกตการสอนและทักษะการใหขอมูลยอนกลับ การ

จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏบิัตกิาร และการออกแบบหลักสูตรระยะสัน้ 

A focus on the differences between training and development and the course aims to 

provide the participants an introduction to the following areas of teacher training and development: 

the knowledge and skills of the teacher trainer/developer, the designing and handling of teacher 

training/development activities, teaching observation and feedback skills, organizing a staff 

development program, planning a workshop, and designing a short course. 

 

บศ.วจ.741 วธิวีทิยาการวจัิย       3(2-2-5) 

GSRE741 Research Methodology 

ศึกษามโนทัศนของการวิจัย ลักษณะและขั้นตอนของการวิจัย แนวทางการวิจัยแบบตางๆ  

ทางสังคมศาสตร การเขยีนโครงการวจัิย การกําหนดปญหา สมมุตฐิานการวิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล 

ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระทําขอมูล การ
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วิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุปผล การ

วิจัย การเขียนรายงานการวิจัยแบบตางๆ และการประเมินผลการวิจัย รวมทั้งสถิติที่เกี่ยวของกับงานวิจัย

การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ และการวจัิยในช้ันเรยีน 

A study of concepts of social science research, particularly research design and 

procedure. Emphasis on the writing proposals and hypotheses, identifying variables, collecting data, 

sampling, research instruments, analyzing and presenting data, writing conclusions and discussions, 

and evaluating research. Statistics relating to English teaching and learning and action research. 

 

บศ.บส.771 บรบิทและแนวโนมสังคมโลกและสังคมไทย    3(3-0-6) 

GSSO 771 Trends and Contexts of World Society and Thai Society 

วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

สังคมโลกและสังคมไทย แบบจําลองตางๆ ในการศึกษาสังคม เหตุการณและประเด็นที่กําลังไดรับความ

สนใจในปจจุบัน การประยุกตใชความรูเกี่ยวกับบริบทและแนวโนมสังคมโลกและสังคมไทยในการ

ปฏบิัตงิาน 

Evolutionization of economy, politics, society, culture, science and technology of global 

and Thai societies. Models of study in society, events, and current issues. Application of knowledge in 

trend and context of global and Thai societies 

 

มส.ภอ.792 สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา 1      1(0-2-1) 

ENG792 Seminar in English Language Study I  

ศกึษาภาษาอังกฤษ ตามประเด็นที่สนใจ นําเสนอการสัมมนา วิพากษ วิจารณการนําเสนอ 

วางแผนจัดสัมมนาวิชาการดานการศึกษาภาษาอังกฤษ ปฏิบัติการสัมมนาทางวิชาการ ในฐานะผูอภิปราย 

ผูดําเนนิรายการ ผูเขารวมสัมมนา รวมทัง้การประเมนิผลการสัมมนา 

A study of intresting selected topics, presentation, critiques of presentation. Planning of 

English related seminar organization, operating academic seminar as a moderator, an emcee, 

participants, evaluators of the seminars. 

 

มส.ภอ.793 สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา 2      1(0-2-1) 

ENG793 Seminar in English Language Study II  

 ศึกษาองคประกอบหลักของทฤษฎี งานวิจัยและการทดลองทางดานภาษาศาสตรเชิง

จติวทิยาและจิตวิทยาการเรียนรูทางดานการสอนภาษา และสามารถนําไปประยุกตใชกับสื่อและวิธีการสอน

ภาษาอังกฤษ เนื้อหาของวิชาประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูทางดานพฤติกรรมนิยม จิตพิสัย พุทธิพิสัย การ

ปฏิสัมพันธและการสรางองคความรูทางสังคมธรรมชาติของความจําและความเขาใจ แรงจูงใจ การเรียนรู

ภาษา และกลวิธีในการเรียนรูภาษาแลวนํามาอภิปรายอยางกวางขวางลึกซึ้ง นําเสนอการสัมมนา วิพากษ 

วจิารณการนําเสนอ 
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       A study of the main features of theories, research and experimentation in 

psycholinguistics and educational psychology in language teaching. Abilities to evaluate their 

application in ELT materials and teaching methods. The topics for seminar include theories of learning: 

behaviorism, affective domain, cognitive domain, social-interactionism and social-constructivism; the 

nature of memory and comprehension; motivation; language learning and language acquisition; and 

language learning strategies of presentation leading to in-depth discussion; presentation, critiques of 

presentation. 

 

มส.ภอ.794 เทคนิคการวจัิยดานการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ        1(2-2-1) 

ENG794 Research Techniques in Teaching English 

ศกึษาเกี่ยวกับการวจัิยเบื้องตน ดานการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ เนนการศึกษา วิธีการ 

การออกแบบวธิวีจัิย และการนําไปใช การประเมนิวธิวีจัิยทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

A broad introduction to research techniques in English teaching. Dealing with 

approaches of research design and implementation; evaluation of research methodology, for which 

both quantitative and qualitative approaches. 

 

มส.ภอ.795 หัวขอเรื่องที่นาสนใจในการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น 3(3-0-6) 

ENG795 Selected Topics in TESOL 

ศกึษาหัวขอที่นาสนใจและแนวคิดใหมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น 

โดยใหมีโอกาสฟงการบรรยายจากวิทยากรในการพัฒนาพื้นฐานความคิดรวบยอดในทฤษฎีการสอน 

รวมทัง้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนภาษา การอภิปราย การรายงานดวยวาจา 

การเขยีนรายงาน การอานบทความ 

A study of selected topics of interest on current issues in language teaching and 

learning. Lectures from guest speakers in developing the learners’ conceptual and theoretical 

foundations in language theories, including exchanging views in management in language teaching. 

Discussions, oral presentation, report writing, and reading articles. 

 

มส.ภศ.796 สถิตปิระยุกตสําหรับการวจัิย       3(2-2-5) 

LING796 Applied Statistics for Research 

แนวคดิและทฤษฎพีื้นฐานเรื่องความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนการนําเสนอ

ขอมูลโดยใชสถติเิชิงพรรณนา การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูลในการวจัิย และการพยากรณ 

A study of concept and basic theories of probability and distribution. A presentation of 

descriptive statistics, data collection, analysis and prediction. 
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มส.ภศ.797 วธิวีจัิยเชงิคุณภาพทางภาษาศาสตร    3(2-2-5) 

LING797 Qualitative Research Methodology in Linguistics 

ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชใน

กระบวนการจัดการเครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การประมวลผล

ขอมูล และการเขยีนรายงานการวจัิย การฝกปฏบิัตกิารภาคสนาม 

A study of concepts and theories related to qualitative research which can be applied 

to research methodology, data collection, data analysis, data processing, and research writing, field 

study. 

 

มส.ภศ.798 วทิยานิพนธ          12 หนวยกติ 

ข้ันตอนที ่1 การสรางหัวขอและเคาโครงวทิยานิพนธเต็มรูป      3(0-3-0)    

Phase 1: Thesis Topic and Proposal 

สัมมนาการสรางหัวขอวิทยานิพนธ โดยมีคณาจารยเขารวมใหคําแนะนําจนกระทั่ง

นักศกึษาแตละคนสามารถสรางหัวขอวิทยานิพนธ และเคาโครงวิทยานิพนธฉบับยอสําเร็จและเสนออนุมัติ

ตอมหาวทิยาลัย พรอมกับขอใหมหาวทิยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการควบคุมวทิยานพินธ จนกระทั่งนักศึกษา

ทุกคนไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ เนนใหนักศึกษานําเสนอความคิดที่เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธใน

การสัมมนา เพื่อรับการวพิากษจากคณะกรรมการและผูเช่ียวชาญ จนสามารถพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ

เต็มรูปและสอบเคาโครงวิทยานพินธไดในระดับผาน 

Participation in seminars to find topics for a thesis and writing thesis proposals under 

the supervision of the thesis committee enabling the proposals to be approved at the level of PASS. 

 

ข้ันตอนที ่2 การเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูล        3(0-3-0)    

Phase 2: Data Collection and Analysis 

ผูเรียนทําการเก็บขอมูลในการทําวิจัย และวิเคราะห สังเคราะหขอมูล จนไดขอสรุปตามที่

ไดวางแผนไวในเคาโครงวิทยานิพนธฉบับเต็มรูป โดยอยูภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วทิยานพินธ 

Data collection and data analysis according to the approved proposal in Phase 1 under 

the supervision of the thesis committee. 

 

ข้ันตอนที ่3 การเสนอเลมวทิยานิพนธ            6(0-6-0) 

Phase 3: Thesis Volume 

ผูเรียนเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับเตรียมสอบปากเปลา ยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัย 

และเมื่อสอบผานจึงมีการปรับปรุงขัดเกลาเลมวิทยานิพนธ ตามที่คณะกรรมการแนะนํา และยื่นเสนอเลม

วทิยานพินธฉบับสมบูรณตอมหาวทิยาลัย เปนอันเสร็จสิ้นการทําวทิยานพินธ 
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Submission of the thesis for oral examination correction of the theses according to the 

comments of the thesis examination committee. Submission of the thesis to the university for 

approval. 

 

มส.ภศ.799 การคนควาอสิระ       6(0-6-0) 

LING799 Research Study 

ศึกษาคนควา ทฤษฎีทางการสอนภาษาแนวใหม เพื่อนํามาประยุกตใชเกี่ยวกับการเรียน

การสอนในหองเรียนภาษา โดยใชกระบวนการทางวิจัย และเพื่อคนหาแนวทางและนําผลการวิจัยไปใชใน

การแกปญหาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

A study of the current trends in language teaching in the language classroom. Various 

methods of research employed to seek the most appropriate way to solve the problems of English 

teaching and learning. 


