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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้น าด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย และความเชี่ยวชาญในการวิจัยเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน  การสอน

ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม 
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษของตนเอง 
5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ มี
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับความยินยอม
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  มี 3 แผนการศึกษา คือ 

แผน ก แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
แผน ก แบบ ก 1 

วิชาสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์(มีค่าเทียบเทา่) 39  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 39  หน่วยกิต 

 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 6    หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ  17 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4    หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 12  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 

 

แผน ข   
หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 6    หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ 23  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4    หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่) 6    หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 

   
การสอบประมวลความรู ้
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และนักศึกษาแผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 

 
รายวิชา 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
นักศึกษาที่มีพื้นความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต้องลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มพูน

ความรูด้้านภาษาอังกฤษ 
466 503 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(2-0-4)  
 (English for Teachers) 
 

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้ในปีแรกที่เข้าศึกษา 
462 202 วิธีสอนทั่วไป 2(2-0-4) 
 (Methods of Teaching) 
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1. แผน ก แบบ ก 1  
1.1 วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U จ านวน 2 หน่วยกิต 

466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 
 (Seminar in English Instruction) 
 

1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 39 หน่วยกิต 
466 587 วิทยานพินธ์      มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

2. แผน ก แบบ ก 2 
2.1 หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต  

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันาสังคม 3(3-0-6) 
 (Foundation of Education for Social Development) 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)  
 (Statistics for Educational Research) 
  

2.2 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 17 หน่วยกิต 
466 504 การฟังและการพูดเชงิวิชาการ 2(2-0-4) 
 (Academic Listening and Speaking) 
466 505 การอ่านและการเขียนเชงิวิชาการ 2(2-0-4)  
 (Academic Reading and Writing) 
466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Linguistics for English Language Teaching) 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (World Englishes and Implications for English Language Teaching) 
466 571 การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Teaching Pedagogy) 
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Language Testing and Evaluation) 
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
 (Media, Innovation and Information and Communication  
 Technology for English Language Teaching) 
466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)   
 (Research of English Language Teaching)  
 

2.3 หมวดวิชาเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Preparation for English Standardized Tests) 
466 552 การวิเคราะห์ภาษา  2(2-0-4) 
 (Language Analysis) 
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466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4) 
 (Second Language Acquisition) 
466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  
 (Learning Management and Techniques in Teaching English) 
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Seminar in English Instruction) 
466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4)  
 (Curriculum Development in English Language Teaching) 
466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  2(2-0-4) 
 (Teaching of English for Specific Purposes) 
466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Materials Development for English Language Teaching) 
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ  2(0-4-2) 
 (Practicum in English Language Teaching) 
466 586 งานวิจยัทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
 (Research Works on English Language Teaching) 
   

2.4 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
466 588 วิทยานพินธ์                มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

3. แผน ข 
3.1 หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันาสังคม 3(3-0-6) 
 (Foundation of Education for Social Development) 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Statistics for Educational Research) 
 

3.2 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 23 หน่วยกิต 
466 504 การฟังและการพูดเชงิวิชาการ 2(2-0-4) 
 (Academic Listening and Speaking) 
466 505 การอ่านและการเขียนเชงิวิชาการ 2(2-0-4) 
 (Academic Reading and Writing) 
466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Linguistics for English Language Teaching) 
466 552 การวิเคราะห์ภาษา  2(2-0-4) 
 (Language Analysis) 
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (World Englishes and Implications for English Language Teaching) 
466 571 การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Teaching Pedagogy) 
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466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Language Testing and Evaluation) 
466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Curriculum Development in English Language Teaching) 
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 (Media, Innovation and Information and Communication  
 Technology for English Language Teaching) 
466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Research of English Language Teaching) 
466 586 งานวิจยัทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
 (Research Works on English Language Teaching) 
 

3.3 หมวดวิชาเลือก จ านวนไมน่้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Preparation for English Standardized Tests) 
466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4) 
 (Second Language Acquisition) 
466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Learning Management and Techniques in Teaching English) 
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Seminar in English Instruction) 
466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  2(2-0-4) 
 (Teaching of English for Specific Purposes) 
466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Materials Development for English Language Teaching) 
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ  2(0-4-2) 
 (Practicum in English Language Teaching) 
 

3.4 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 
466 589 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
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ค าอธิบายรายวิชา   
462 202 วิธีสอนทั่วไป 2(2-0-4)
 (Methods of Teaching) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิธีสอน เทคนิคการสอน
ใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การปกครองชั้นเรียน วินัย และการเสริมแรง การ
วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท า
แผนการเรียนรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การเรียนรู ้การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงานและลักษณะครูที่ดี 
 Meanings and procedures of teaching, relationship between philosophy and 
methods  of  teaching, new  teaching  techniques  based  on student–centered learning,  creation  
of learning environment, classroom management, disciplines and empowerment, analysis of 
strands and standards of basic education curriculum, planning units and lessons, technology and 
innovation in teaching, use of media and instructional equipment,  assessment  and  evaluation of 
learning, supervision of teaching, supervision of projects  and  characteristics of good teachers. 
   
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Foundation of Education for Social Development) 
 ปรัชญาตะวันตกโดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา ปรัชญาตะวันออกทางการศึกษา แนวคิด
พุทธธรรม แนวทางในการก าหนดนโยบายการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
พัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน แนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ระบบการศึกษาและกระบวนทัศน์ทางสังคมต่อ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 
 Western philosophy of metaphysics, epistemology and axiology, Eastern philosophy 
of education, Buddhist Dharmic approach in educational policy formation, psychology of learning 
development and learners, basic concepts society sciences, educational systems, and social 
paradigms for educational management to develop society. 
 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Statistics for Educational Research) 
 สถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่าประชากร การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม การทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 
 Basic concepts of descriptive statistics and inferential statistics; probability theory; 
random sampling techniques; measures of relationship and regression analysis; estimation; 
hypothesis testing; testing for a different population of means; analysis of variance; analysis of 
covariance; measures of relationship and regression analysis and some nonparametric techniques 
for hypothesis testing. 
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466 503  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(2-0-4)
 (English for Teachers) 
 เงื่อนไข:  1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้น 
      ไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่านบทความวิชาการส าหรับครู 
การน าเสนอผลงานวิชาการ  
 Development of communication skills English speaking skills and reading academic 
articles for teachers; academic presentations. 
 
466 504 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 (Academic Listening and Speaking) 
 กระบวนการฟังและพูดเพื่อความเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ข้อความในบทฟังทั้งในชีวิตประจ าวันและ
ในเชิงวิชาการ จากสื่อการฟังที่หลากหลายทางโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต การใช้กลยุทธ์การสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ   
 Process of listening and speaking for general understanding, interpreting, analyzing 
listening scripts encountered in both daily life and academic situations from a variety of media, 
namely Television, radio, movies and the Internet; use of communication strategies in different 
situations. 
  
466 505 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  2(2-0-4) 
 (Academic Reading and Writing) 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทบทวนกฎไวยากรณ์ การใช้ภาษา ค าศัพท์ และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ
ภาษาที่หลากหลาย  หลักการเขียน  การวิเคราะห์โครงสร้างภาษา  
 Development of skills in English reading, writing, and critical thinking skills to 
enhance English language abilities; review of basic grammar, usage, vocabulary; development of 
critical thinking skills through various kinds of genres; basics of writing process, analysis of language 
structure. 
 
466 508 การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Preparation for English Standardized Tests)  
 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบ
ข้อสอบต่าง ๆ การศึกษากลยุทธ์ในการท าข้อสอบภาษาอังกฤษ การฝกกท าข้อสอบภาษาอังกฤษ 
 Basic skills for English standardized tests; analysis of structures and elements of 
varieties of tests; study of strategies for English tests; practice of English tests. 
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466 551 ภาษาศาสตร์ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Linguistics for English Language Teaching) 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์
ผลงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 Principles, concepts and theories of linguistics concerning English language learning 
and teaching, analysis of research in linguistics on English language learning and teaching. 
 
466 552 การวิเคราะห์ภาษา  2(2-0-4) 
 (Language Analysis) 
 การวิเคราะห์ภาษาในด้านเสียง ศัพท์ โครงสร้าง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ การใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 Language analysis in phonology, morphology, and syntax; use of languages for 
communication both in theory and practice; application of linguistics to English language teaching 
and learning. 
   
466 553 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  2(2-0-4) 
 (Second Language Acquisition) 
 ทฤษฎี หลักการ และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการได้มาของภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง การใช้สอง
ภาษา การประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน กระบวนการของการเรียนรู้ภาษาที่สองในบริบทที่แตกต่างกันออกไป 
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่ส าคัญ 
 Theories, principles and issues in the first and the second language  acquisition, 
bilingualism and implications to teaching and learning a second language; processes of second 
language learning in  different  contexts;  related theories; and essential research. 
   
466 561 นานาภาษาอังกฤษโลกกับการประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (World Englishes and Implications for English Language Teaching) 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ ในโลก บทบาทของภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบันที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง และภาษาอื่น ๆ  นัยส าคัญที่มีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรวมถึงวัฒนธรรม การใช้ติดต่อสื่อสาร และอัตลักษณ์ แนวโน้มในปัจจุบันเพื่อการวิจัยในด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
 Analytical comparison of the English languages used in various contexts in the 
world; roles of World Englishes as first language as well as second and other languages; 
implications for English language teaching including culture, communication, and identities; current 
trends for research studies in the field of English Language Teaching. 
 
466 571 การสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Teaching Pedagogy) 
 ทฤษฎี และแนวทางการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักวิธีสอนภาษาอังกฤษตาม
ทฤษฎี ภาษาศาสตร์ และแขนงวิชาที่เก่ียวข้อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
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 Theories and approaches in English teaching past to present; principles of English 
language teaching based on linguistics; and related application disciplines of theories and 
approaches in the classroom. 
   
466 572 การจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Learning Management and Techniques in Teaching English) 
 รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นกับภาษาอังกฤษ และแบบเรียนรวม เทคนิค
การจัดการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 Learning models and development of English Language Teaching models; syllabus 
design and lesson planning; integration of content in other subject areas with English and of 
collaborative learning; techniques and learning management; techniques in learning management 
and English language teaching; lesson planning based on the learner-centred approach; lesson 
planning appropriate to learners’ age. 
   
466 573 การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (English Language Testing and Evaluation) 
 หลักการและเทคนิคการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาภาษาอังกฤษ การสร้างและการใช้
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาภาษาอังกฤษ การประเมินตามสภาพจริง การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
 Principles and techniques in English language testing and evaluation; formulation 
and implementation of English language tests and evaluative tools; authentic assessment; use of 
evaluation results to improve English language teaching and learning and curriculum. 
   
466 575 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Seminar in English Instruction) 
 การอภิปรายเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในระดับต่าง  ๆ ประเด็นและแนวโน้มในการสอน
ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวความคิดเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ส อ น
ภาษา 
 Discussion of teaching English at different levels; issues and trends in teaching 
English; problems in teaching and learning English; innovative approaches and technologies in 
language teaching. 
   
466 576 การพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
 (Curriculum Development in English Language Teaching) 
 ทฤษฎีและงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการที่
ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการสอน การบูรณาการนวัตกรรมเพื่อด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนารายวิชาและหลักสูตร 
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 Curriculum development theories and research; development of English Language 
Teaching curriculum; problems and trends in the English Language Teaching curriculum 
development; analysis of curriculum; essential processes of curriculum development, assessment, 
and instruction; integrated innovation in implementing changes in the course and curriculum 
development. 
   
466 581 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  2(2-0-4) 
 (Teaching of English for Specific Purposes) 
 การพัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ทั้งในด้านประวั ติศาสตร์และทฤษฎี การ
วิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์นิพนธ์  การสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  แนวทางการสอนภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจ  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เทคโนโลยีในการสอน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ การทดสอบและประเมินผลส าหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
 Development of teaching English for Specific Purposes (ESP) in historical and 
theoretical perspectives, needs analysis, discourse analysis, ESP course design, instructional 
approaches in ESP, issues involved in ESP material development, technology in teaching ESP, 
testing and evaluation in ESP. 
 
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอน 2(2-0-4)
 ภาษาอังกฤษ 
 (Media, Innovation and Information and Communication Technology  
 for English Language Teaching) 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ  การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การ
ออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 Concepts, theories, technology and innovation in education to promote 
development of English language learning; information and communication technology; analysis of 
problems from ICT innovation; various learning sources and networks for English language to 
enhance students learning; design, creation, implementation, evaluation, improvement and 
development of innovation for English language teaching. 
   
466 583 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Materials Development for English Language Teaching) 
 กระบวนการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษส าหรับชุมชนท้องถิ่น การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การก าหนดเป้าหมายและผลการเรียนรู้ การคัดเลือกเนื้อหา การจัดล าดับและกิจกรรมเนื้อหา การก าหนด
กรอบการพัฒนาสื่อ การก าหนดรูปแบบบทเรียน การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบและพัฒนาสื่อ การประเมิน
สื่อที่สร้างขึ้น การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝกกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
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 Process of English Language Teaching syllabus design for local communities; needs 
analysis; formulating English Language Teaching learning goals and outcomes; content selection, 
sequencing and text exploitation; materials development framework; lesson formats, information 
technology for English Language Teaching materials design and development; material evaluation; 
design of academic projects; vocational projects; design of projects and activities for development; 
and education for developing local communities. 
   
466 584 การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ  2(0-4-2) 
 (Practicum in English Language Teaching) 
 การฝกกสอนแบบจุลภาคและฝกกสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้การนิเทศของอาจารย์นิเทศและอาจารย์ 
พี่เลี้ยง การฝกกการจัดกิจกรรมวิชาการ และการศึกษาดูงานใน หรือต่างประเทศ  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Micro-teaching practice, English teaching practice under the supervision of 
supervisors and mentors, practicum in organizing academic activities and local/international study 
visit. 
 Filed trips required. 
   
466 585 วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Research of English Language Teaching) 
 ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ กระบวนการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การฝกกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การ
ค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการพัฒนาผู้เรียน 
 Research theories; research models; research design for English language teaching; 
research method; action research; conduct of research; presentation of research esults; a study of 
English Language Teaching studies to develop lesson planning; implementation of research method 
research in solving problems; research proposals; research for developing English teaching and 
learners. 
   
466 586 งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
 (Research Works on English Language Teaching) 
 การส ารวจ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานวิจัยส าคัญเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษในประเด็นต่าง ๆ 
ปัญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย ผลการวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ศึกษาแนวทางการประเมิน 
รายงานการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง ปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยและน า
ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 Investigation, criticisms, comments, and significant research works related to the 
teaching of English, analysis of research problems, research designs, analysis of research data, 
summation and discussion of research works, evaluation of research reports in the field of English 
as a Second Language and English as a Foreign Language, practices in criticizing research studies 
and applying their results in developing curriculum and learning management. 
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466 587 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การค้นคว้า วิจัย แสดงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดรวบยอดในประเด็นต่าง  ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส าหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
 Research, studies, analyses, syntheses, and conceptualization of issues in English 
Language Teaching to initiate new knowledge using recognized research methods. 
   
466 588 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 เงื่อนไข: นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้  
 เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบ 17 หน่วยกิตแล้ว  
 การค้นคว้า วิจัย เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อก่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการ ส าหรับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
 Research and studies of issues in English Language Teaching to enhance academic 
development  using recognized research methods. 
   
466 589 การค้นคว้าอิสระ                                                  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  
 (Independent Study) 
 เงื่อนไข : นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้  
 เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบ 23 หน่วยกิตแล้ว  
 การค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษา การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน โดยเลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ 
 Research, compilation of findings into a report by independently choosing a topic 
on the teaching of English.  
 
 


