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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษประยกุตศึ์กษาตามหลกัการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
ผลลพัธ์ ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสารและวิเคราะห์ภาษาองักฤษในบริบททางวิชาการ
และการประกอบอาชีพไดบ้นพ้ืนฐานความเขา้ใจธรรมชาติของภาษา การใช ้การเรียนรู้ภาษาและความตระหนกัรู้ถึงความ
แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้ งย ังสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยด้านภาษาอังกฤษศึกษาผ่าน
กระบวนการวิจยัและการพฒันานวตักรรมทางภาษาท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมตามพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง”  

 This outcome-based program aims to produce graduates with competence in applied English language studies 
who can 1) communicate efficiently in academic and professional contexts, 2) analyze English in academic and professional 
contexts with understanding of its nature, use and acquisition, as well as having social and intercultural awareness, and 3) 
can develop research and innovations beneficial for professional practice via practical application of contemporary theories 
in English language studies, while embracing H.R.H. Prince Mahidol of Songkla's philosophy "Our Soul is for the Benefit 
of Mankind." 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (PLOs) 

PLO 1 Behave morally and ethically in compliance with academic and professional codes of practice (ประพฤติปฎิบติัตน
ตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและการประกอบอาชีพ)                        
PLO 2 Analyze English in real-life contexts using related theories for academic and professional purposes (วเิคราะห์
ภาษาองักฤษในบริบทจริงตามหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ทางวชิาการและในการประกอบอาชีพได)้     
PLO 3 Develop research or language innovation to enhance professional practices using contemporary knowledge in 
applied English language studies (พฒันางานวจิยัหรือนวตักรรมทางภาษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพท่ีใช้
ภาษาองักฤษไดโ้ดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีร่วมสมยัดา้นภาษาองักฤษประยกุตศึ์กษา) 
PLO 4 Work collaboratively with others in both academic and professional contexts with awareness of individual and 
cultural differences, flexibility and ability to appropriately adapt to situations (สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในบริบททาง
วชิาการและในการประกอบอาชีพท่ีใชภ้าษาองักฤษโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวฒันธรรม มีความยดืหยุน่
และปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์) 
PLO 5 Communicate effectively in English in both academic and professional contexts (ส่ือสารภาษาองักฤษเชิงวชิาการ
และวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ) 
PLO 6 Apply digital technology related to English language appropriately and efficiently (ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั
เก่ียวกบัภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ) 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษประยุกต์ศึกษา 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

หมวดวชิาปรับพืน้ฐานไม่นับหน่วยกติ 2 หน่วยกติ 
890-501 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

Improving English Language Skills 
2((2)-0-4) 

หมวดวชิาบังคบั 12 หน่วยกติ 

แผน ก2 และแผน ข แบบเลือกรายวชิา (Plan A2 and Plan B (Course Option)) 
890-511 พ้ืนฐานทางการศึกษาภาษาองักฤษ 

Foundations in English Language Studies 
3((3)-0-6) 

890-512 ประเด็นปัจจุบนัทางการศึกษาภาษาองักฤษประยกุต ์
Current Issues in Applied English Language Studies 

3((3)-0-6) 

890-513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
Second Language Acquisition 

3((3)-0-6) 

890-514 วธีิวทิยาการวจิยั 
Research Methodology 

3((3)-0-6) 

- แผน ข แบบเลือกชุดวชิา  (Plan B (Module Option))  
890-515 ชุดวชิา การวเิคราะห์และการเรียนรู้ภาษา*  

Module: Language Analysis and Language Learning* 
6((4)-4-10) 

890-516 ชุดวชิา วจิยัทางการศึกษาภาษาองักฤษประยกุตส์มยัใหม่*  
Module: Current Research in Applied English Language Studies* 

6((4)-4-10) 

หมายเหตุ * ส าหรับนกัศึกษาแผน ข สามารถเทียบเท่ากบัรายวชิา 890-511 พ้ืนฐานทางการศึกษาภาษาองักฤษ, 890-512 ประเด็น
ปัจจุบนัทางการศึกษาภาษาองักฤษประยกุต,์ 890-513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง และ 890-514 วธีิวทิยาการวจิยั ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หมวดวชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ 2  หน่วยกติ 

890-517 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
Academic English 

1((1)-0-2) 

890-518 ภาษาองักฤษเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยั 
English for Research Publication 

1((1)-0-2) 

หมวดวชิาเลือก  ผูเ้รียนแผน ก2 เลือกเรียนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และผูเ้รียนแผน ข เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 
รายวชิา  

890-521 ภาษาองักฤษส าหรับผูส้อนภาษา 
English for Language Teachers 

3((3)-0-6) 

890-522 การวดัผลการเรียนรู้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
Communicative Language Assessment 

3((3)-0-6) 



890-523 การพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนรู้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
Communicative Curriculum and Material Development 

3((3)-0-6) 

890-524 การสอนและการวดัทกัษะภาษาภาษาเพื่อการส่ือสาร 
Teaching and Assessing Communicative Language Skills 

3((2)-2-5) 

890-525 การพฒันาครูภาษาองักฤษดว้ยระบบหนุนน า  
English Teacher Coaching 

3((2)-2-5) 

890-526 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาวชิาชีพ  
English for Professional Development 

3((3)-0-6) 

890-527 การพฒันามืออาชีพทางภาษา  
Language Professional Development 

3((2)-2-5) 

890-528 การแปลและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม  
Translation and Intercultural Communication 

3((3)-0-6) 

890-529 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษสากลเชิงสงัคม  
Sociolinguistics of English as a Global Language 

3((3)-0-6) 

890-530 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับการเรียนและการสอนภาษาองักฤษ  
Digital Technology for English Language Teaching and Learning 

3((3)-0-6) 

890-531 ภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูลเชิงประยกุต ์  
Applied Corpus Linguistics 

3((3)-0-6) 

890-532 วาทกรรมวเิคราะห์ส าหรับมืออาชีพทางภาษา 
Discourse Analysis for Language Professionals 

3((3)-0-6) 

ชุดวชิา  
890-533 ชุดวชิา พ้ืนฐานการสอนภาษาองักฤษ  

Module: Fundamentals of ELT 
6((4)-4-10) 

890-534 ชุดวชิา ทกัษะปฏิบติัการสอนภาษาองักฤษ  
Module: Practical ELT Skills 

6((4)-4-10) 

890-535 ชุดวชิา แนวคิดการสอนภาษาองักฤษขั้นสูง    
Module: Advanced Concepts in ELT 

6((4)-4-10) 

890-536 ชุดวชิา ภาษาองักฤษประยกุตส์ าหรับผูป้ฏิบติังาน 
Module: Applied English for Practitioners 

6((4)-4-10) 

890-537 ชุดวชิา การพฒันาวิชาชีพส าหรับนกัแปล 
Module: Professional Development for Translators 

6((4)-4-10) 

890-538 ชุดวชิา ภาษาองักฤษในบริบททางสงัคม  
Module: English in Social Context 

6((4)-4-10) 

890-539 ชุดวชิา ภาษาองักฤษในโลกยคุดิจิทลั  
Module: English in the Digital World 

6((4)-4-10) 

890-540 ชุดวชิา ทกัษะภาษาองักฤษและการประยกุตใ์ชค้ลงัขอ้มูลภาษาส าหรับผูส้อน 
Module: English Skills and Corpus Applications for Teaching Professionals 

6((4)-4-10) 



หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลา-นครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนพินธ์  

890-551 วทิยานิพนธ์ (แผน ก1) 
Thesis (Plan A1) 

36(0-108-0) 

890-552 วทิยานิพนธ์ (แผน ก2) 
Thesis (Plan A2) 

18(0-54-0) 

890-553 สารนิพนธ์ (แผน ข) 
(Minor thesis) (Plan B) 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

890-517 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ* 
Academic English 

1((1)-0-2) 

890-551 วทิยานิพนธ์ (แผน ก1) 
Thesis (Plan A1) 

9 

ภาคการศึกษาที ่2 
890-551 วทิยานิพนธ์ (แผน ก1) 

Thesis (Plan A1) 
9 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

890-551 วทิยานิพนธ์ (แผน ก1) 
Thesis (Plan A1) 

9 

ภาคการศึกษาที ่2 
890-551 วทิยานิพนธ์ (แผน ก1) 

Thesis (Plan A1) 
9 

890-518 ภาษาองักฤษเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยั* 
English for Research Publication 

1((1)-0-2) 

 

* รายวชิาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และผา่นการประเมินจากผูส้อน 
 

แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

890-501 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ* 
Improving English Language Skills 

2((2)-0-4) 

890-511 พ้ืนฐานทางการศึกษาภาษาองักฤษ 
Foundations in English Language Studies 

3((3)-0-6) 

890-512 ประเด็นปัจจุบนัทางการศึกษาภาษาองักฤษประยกุต ์
Current Issues in Applied English Language Studies 

3((3)-0-6) 

890-513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
Second Language Acquisition 

3((3)-0-6) 

890-517 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ* 
Academic English 

1((1)-0-2) 



ภาคการศึกษาที ่2 
890-514 วธีิวทิยาการวจิยั 

Research Methodology 
3((3)-0-6) 

ชุดวชิาเลือกหรือ
วชิาเลือก 

 Module/Elective courses 6 

890-552 วทิยานิพนธ์ (แผน ก2) 
Thesis (Plan A2) 

4 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

890-552 วทิยานิพนธ์ (แผน ก2) 
Thesis (Plan A2) 

7 

ภาคการศึกษาที ่2 
890-552 วทิยานิพนธ์ (แผน ก2) 

Thesis (Plan A2) 
7 

890-518 ภาษาองักฤษเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยั* 
English for Research Publication 

1((1)-0-2) 

* รายวชิาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และผา่นการประเมินจากผูส้อน 

 

แผน ข 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

890-501 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ* 
Improving English Language Skills 

2((2)-0-4) 

890-511 พ้ืนฐานทางการศึกษาภาษาองักฤษ 
Foundations in English Language Studies 

3((3)-0-6) 

890-512 ประเด็นปัจจุบนัทางการศึกษาภาษาองักฤษประยกุต ์
Current Issues in Applied English Language Studies 

3((3)-0-6) 

890-513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
Second Language Acquisition 

3((3)-0-6) 

890-517 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ* 
Academic English 

1((1)-0-2) 

ภาคการศึกษาที ่2 
890-514 วธีิวทิยาการวจิยั 

Research Methodology 
3((3)-0-6) 

ชุดวชิาเลือก 1 Module 
 

6 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

ชุดวชิาเลือก 2 Module 12 

ภาคการศึกษาที ่2 
890-553 สารนิพนธ์ (แผน ข) 

Minor Thesis (Plan B) 
6 

890-518 ภาษาองักฤษเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยั* 
English for Research Publication 

1((1)-0-2) 

 

* รายวชิาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และผา่นการประเมินจากผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและประเมนิผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษประยุกต์ศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO1  ประพฤติปฎิบติัตนตามหลกัคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและการ
ประกอบอาชีพ 

Behave morally and ethically in compliance 
with academic and professional codes of 
practice 

1) ใชต้วัอยา่งท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงการคดัลอก
ผลงานของผูอ่ื้นโดยไม่ไดอ้า้งอิงอยา่ง
ครบถว้น 

2) ใชก้รณีศึกษาเป็นแนวทางในการ
อภิปรายร่วมกนัอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

3) การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริงหรือ
เสมือนจริง 

4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
รายวชิาต่าง ๆ 

 

1) สงัเกตจากช้ินงาน รายงาน และการ
อา้งอิงผลงานใหถู้กตอ้งตามหลกั
วชิาการ  

2) งานวจิยัและบทความตีพิมพต์อ้งมี
การระบุการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งและ
ผา่นการตรวจสอบการคดัลอกผลงาน
โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆเช่นฐานขอ้มูล
ออนไลน์ส าหรับวดัดรรชนีความ
เหมือน 

3) สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและใน
การปฏิบติังานจริง 

PLO2  วเิคราะห์ภาษาองักฤษในบริบทจริงตาม
หลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ทางวชิาการ
และในการประกอบอาชีพได ้

Analyze English in real-life contexts using related 
theories for academic and professional purposes 

1) จดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั  โดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือกลาง  

2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความ
คิดเห็นตามหลกัวชิาการผา่นงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นแบบ 
active learning เนน้กิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้นเช่น การ
อภิปราย สาธิต เสวนา การสอนและให้
ค าปรึกษา 

1) ประเมินจากช้ินงานตามหลกัคิดทาง
วชิาการ  

2) สงัเกตุพฤติกรรมจากการใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการน าเสนอ 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น ท่ีเก่ียวกบั
ภาษาองักฤษประยกุตศึ์กษาอยา่งเป็น
ระบบ 

PLO3  พฒันางานวจิยัหรือนวตักรรมทางภาษา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพท่ีใช้
ภาษาองักฤษไดโ้ดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎี
ร่วมสมยัดา้นภาษาองักฤษประยกุตศึ์กษา  

Develop research or language innovation to 
enhance professional practices using 

1) ศึกษาดว้ยตนเอง 

2) อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนทั้งในบริบท
ทางวชิาการและวชิาชีพ  

1) ประเมินช้ินงาน และผลงานจากการ
เรียนรู้ การคน้ควา้วจิยั  

2) สงัเกตพฤติกรรม  

3) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้
ผลงาน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

contemporary knowledge in applied English 
language studies 

3) มอบหมายใหท้ าโครงงาน/งานวจิยั 
โดยเนน้การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหา และการ
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงในบริบท
จริงหรือเสมือนจริง  

4) ใชก้ารวจิยัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
คน้ควา้และสร้างความรู้ท่ีเป็นระบบ 

PLO4  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในบริบททาง
วชิาการและในการประกอบอาชีพท่ีใช้
ภาษาองักฤษโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและวฒันธรรม มีความยดืหยุน่และปรับตวั
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์   

Work collaboratively with others in both 
academic and professional contexts with 
awareness of individual and cultural differences, 
flexibility and ability to appropriately adapt to 
situations 

1) กระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความ
แตกต่างทางภาษาและวฒันธรรมโดย
สอดแทรกตวัอยา่งในรายวชิาต่างๆ 

2) ส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นแบบ 
active learning เนน้กิจกรรมกลุ่ม ท่ีเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาไดท้ างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1) ประเมินจากการท างานกลุ่ม งานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และการจดัเวที
แลกเปล่ียนทางวชิาการ 

PLO5  ส่ือสารภาษาองักฤษเชิงวชิาการและ
วชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

Communicate effectively in English in both 
academic and professional contexts 

1) บรรยายและฝึกปฏิบติัในชั้นเรียนโดย
ใชภ้าษาองักฤษ 

2) ฝึกปฎิบติัและสนบัสนุนการเขา้ร่วม
โครงการอบรมทกัษะการส่ือสาร 
น าเสนอผลงานทั้งในบริบททางวชิาการ
และวชิาชีพโดยการประยกุต ์ใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

3) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกนัจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เสวนาวชิาการ 

1) ประเมินจากการใชภ้าษาองักษใน
การส่ือสารเพื่อการน าเสนอขอ้มูล 

 

 

 

 



   

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์ 

สำขำวชิำภำษำต่ำงประเทศ 
ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำภำษำองักฤษประยกุตศึ์กษำ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
890-501 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 

Improving English Language Skills 
2((2)-0-4) 

 
กำรฝึกทกัษะกำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำองักฤษ เพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงวชิำกำรตำมเกณฑก์ำรวดัระดบั

ควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ (CEFR) ระดบั B2  
Practice of four skills in English for academic purposes (listening, speaking, reading and writing) according to CEFR 

level B2 
890-511 พ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำภำษำองักฤษ 

Foundations in English Language Studies 
3((3)-0-6) 

ธรรมชำติของภำษำ กระบวนกำรศึกษำภำษำองักฤษเชิงบงัคบัใชแ้ละเชิงพรรณนำ เชิงประวติัและเฉพำะสมยั เชิงรูปและ
เชิงหนำ้ท่ีทำงสงัคม ววิฒันำกำรของภำษำองักฤษ กำรวเิครำะห์วพิำกษภ์ำษำองักฤษในบริบทต่ำง ๆ 

Nature of language; prescriptive vs. descriptive, diachronic vs. synchronic, and formal vs. social-functional approaches 
to the study of the English language; historical development of English; critical analysis of English in different contexts 
890-512 ประเด็นปัจจุบนัทำงกำรศึกษำภำษำองักฤษประยกุต ์

Current Issues in Applied English Language Studies 
3((3)-0-6) 

ประเด็นส ำคญัดำ้นกำรศึกษำภำษำองักฤษประยกุต ์กำรประเมินงำนวจิยัร่วมสมยัอยำ่งมีวจิำรณญำณ กำรทบทวน
วรรณกรรม และกำรวพิำกษง์ำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสนใจ 

Key issues in applied English language studies; critical evaluation of contemporary research; a literature review, and 
critique of research studies relevant to areas of interest 
890-513 กำรเรียนรู้ภำษำท่ีสอง 

Second Language Acquisition 
3((3)-0-6) 

ควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรเรียนรู้ภำษำแรกและภำษำท่ีสอง กำรเรียนรู้ภำษำท่ีสองโดยธรรมชำติและผำ่นกำรสอนทฤษฎี
กำรเรียนรู้ภำษำท่ีสอง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรเรียนรู้ภำษำท่ีสองและนยัส ำคญั ปฏิบติักำรและกลยทุธ์กำรเรียนรู้ภำษำท่ีสอง 

Differences between first and second language acquisition; naturalistic and instructed second language acquisition; 
theories of second language acquisition; factors affecting second language acquisition and their implications; practices and 
strategies in second language acquisition 
890-514 วธีิวทิยำกำรวจิยั 

Research Methodology 
3((3)-0-6) 

หลกักำรและกำรออกแบบกำรวจิยั กำรวจิยัเชิงปริมำณ กำรวจิยัเชิงคุณภำพ และกำรวจิยัผสมผสำน กระบวนกำรและ
จรรยำบรรณกำรวจิยั กำรพฒันำโครงร่ำงวจิยั  

Research principles and designs; quantitative, qualitative and mixed-methods research; research process and ethics; 
developing research proposals  

 
 



   

890-515 ชุดวชิำ กำรวเิครำะห์และกำรเรียนรู้ภำษำ*  
Module: Language Analysis and Language Learning* 

6((4)-4-10) 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรวเิครำะห์กำรใชภ้ำษำองักฤษในกำรพดูและเขียนในบริบทจริง กำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ 
ภำษำศำสตร์ภำษำองักฤษและกระบวนวธีิกำรศึกษำภำษำองักฤษเชิงวพิำกษ ์

Frameworks for analysis and critical evaluation of spoken and written English used in actual contexts; English language 
learning; English linguistics and critical approaches to Engish language studies  
890-516 ชุดวชิำ วจิยัทำงกำรศึกษำภำษำองักฤษประยกุตส์มยัใหม่*  

Module: Current Research in Applied English Language Studies* 
6((4)-4-10) 

ประเด็นปัจจุบนัในกำรวจิยัภำษำองักฤษประยกุต์ หลกักำรออกแบบกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำร เชิงคุณภำพ  เชิงปริมำณและ
แบบผสมผสำน กำรบูรณำกำรกำรวจิยัและกำรปฏิบติัวชิำชีพ แบบแผนกำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวชิำกำร 

Current issues in applied English language studies research; principles of designing action research; qualitative, 
quantitative and mixed methods studies; integration of research and professional practice; conventions of academic reading 
and writing 

890-517 ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร 
Academic English 

1((1)-0-2) 

กำรอ่ำนและกำรเขียนเพ่ือวตัถุประสงคเ์ชิงวชิำกำร กำรอำ้งอิงแหล่งขอ้มูล กำรหลีกเล่ียงกำรคดัลอกผลงำน กำรสรุป กำร
ถอดควำม อญัพจน์ตรง กำรเขียนเอกสำรอำ้งอิง 

Reading and writing for academic purposes; citing sources; avoiding plagiarism; summarizing; paraphrasing; direct 
quotations; creating references 

890-518 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรเผยแพร่งำนวจิยั 
English for Research Publication 

1((1)-0-2) 

กำรเขียนบทควำมวจิยัเพื่อกำรประชุมเชิงวชิำกำรและกำรตีพิมพ ์กำรน ำเสนองำนวจิยัปำกเปล่ำ 
Writing research papers for conferences and publications; giving oral research presentations 

890-521 ภำษำองักฤษส ำหรับผูส้อนภำษำ 
English for Language Teachers 

3((3)-0-6) 

ทกัษะกำรอ่ำน เขียน ฟัง และพดูท่ีส ำคญัส ำหรับ      กำรสอน ภำษำองักฤษเพื่อกำรจดักำรหอ้งเรียน  
Key reading, writing, listening and speaking skills for teaching practices; English for classroom management  

890-522 กำรวดัผลกำรเรียนรู้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร  
Communicative Language Assessment 

3((3)-0-6) 

ทฤษฎีและวธีิกำรวดัผลกำรเรียนรู้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร กำรเปรียบเทียบและประเมินผล กำรพฒันำขอ้สอบทำงภำษำและ
วธีิกำรวดัผลทำงเลือก 

Theories and methods of communicative language assessment; comparison and evaluation; development of language 
tests and means of alternative assessment 
890-523 กำรพฒันำหลกัสูตรและส่ือกำรเรียนรู้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร  

Communicative Curriculum and Material Development 
3((3)-0-6) 

หลกักำรพฒันำหลกัสูตรและส่ือกำรเรียนรู้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร โครงสร้ำงและเน้ือหำรำยวชิำ กำรประเมินควำมตอ้งกำร 
เป้ำประสงคแ์ละกิจกรรมกำรเรียนรู้ กระบวนกำรวดัผลและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั กำรประเมิน กำรปรับและออกแบบส่ือให้
เหมำะสมกบับริบทกำรเรียนและกำรสอน 



   

Principles of communicative curriculum and materials development; course structure and content; needs assessment; 
learning goals and activities; feedback and assessment procedures; evaluation, adaptation and design of materials appropriate 
for teaching and learning contexts  
890-524 กำรสอนและกำรวดัทกัษะภำษำภำษำเพื่อกำรส่ือสำร 

Teaching and Assessing Communicative Language Skills 
3((2)-2-5) 

กระบวนวธีิกำรสอนภำษำเพื่อกำรส่ือสำร ตวัอยำ่งกำรสอนภำษำและกำรวดัผลในชีวติจริง วธีิกำรและเทคนิคกำรสอนท่ี
เนน้ทกัษะ กำรน ำตวัอยำ่งแผนกำรสอนและกำรวดัผลไปปฏิบติั กำรสอนแบบจุลภำค กำรสอนแบบสะทอ้นคิด 

Approaches to communicative language pedagogy; exposure to real-life examples of language teaching and assessment; 
methods and techniques for skill-focused teaching; implementation of a sample teaching and assessment plan; micro teaching; 
reflective teaching 
890-525 กำรพฒันำครูภำษำองักฤษดว้ยระบบหนุนน ำ  

English Teacher Coaching 
3((2)-2-5) 

กำรพฒันำกำรสอนของครูโดยอำศยัระบบหนุนน ำต่อเน่ือง กำรใหค้วำมช่วยเหลือครูภำษำองักฤษในหอ้งเรียนจริง กำร
สะทอ้นคิดเก่ียวกบักำรประยกุตใ์ชว้ธีิกำรสอนทกัษะภำษำใหม่ๆท่ีเรียนภำยใตก้ำรใหค้  ำปรึกษำของผูเ้ช่ียวชำญและ/หรืออำจำรย์
ผูส้อน 

Teacher development via coaching; supporting English language teachers within their own classrooms; reflection on the 
application of newly acquired, skill-focused teaching methods under guidance of an expert and/or an instructor 
890-526 ภำษำองักฤษเพื่อกำรพฒันำวชิำชีพ  

English for Professional Development 
3((3)-0-6) 

ทกัษะกำรอ่ำน เขียน ฟังและพดูท่ีส ำคญัส ำหรับกำรส่ือสำรในบริบทกำรท ำงำน 
Key reading, writing, listening and speaking skills for workplace communication 

890-527 กำรพฒันำมืออำชีพทำงภำษำ  
Language Professional Development 

3((2)-2-5) 

กำรใชท้ฤษฎีทำงภำษำองักฤษประยกุตศึ์กษำเพ่ือระบุประเด็นทำงภำษำในบริบทกำรท ำงำนและพฒันำวธีิกำรแกปั้ญหำท่ี
ใชไ้ดจ้ริงกำรสะทอ้นคิดเก่ียวกบักำรใชภ้ำษำองักฤษในบริบทกำรท ำงำนภำยใตก้ำรใหค้  ำปรึกษำของผูเ้ช่ียวชำญและ/หรืออำจำรย์
ผูส้อน 

Using theories in applied English language studies to identify language issues in the workplace and develop practical 
solutions; reflection on English language use in the workplace under guidance of an expert and/or an instructor 
890-528 กำรแปลและกำรส่ือสำรขำ้มวฒันธรรม  

Translation and Intercultural Communication 
3((3)-0-6) 

ทฤษฎีส ำคญั/หลกัในกำรศึกษำกำรแปล กำรวเิครำะห์ปัญหำกำรแปลและกำรเปรียบเทียบวธีิแกปั้ญหำท่ีเป็นไปได ้กำร
สะทอ้นคิดเชิงวพิำกษเ์ก่ียวกบัธรรมชำติของวฒันธรรม ควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมและนยัต่อกำรฝึกแปล 

Key theories in translation studies; analysis of translation problems and comparison of possible solutions; critical 
reflection on the nature of culture, cultural difference and their implications for translation practice 
890-529 ภำษำศำสตร์ภำษำองักฤษสำกลเชิงสงัคม  

Sociolinguistics of English as a Global Language 
3((3)-0-6) 

ควำมหลำกหลำยของภำษำองักฤษในฐำนะภำษำสำกล มุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัโลกำภิวตัน์ของ
ภำษำองักฤษ นยัต่อภำษำองักฤษในดำ้นกำรศึกษำและกำรปฏิบติังำนทำงวชิำชีพ 



   

Variation of English as a global language; different theoretical and practical points of view on the globalization of 
English; implications on English in education and professional practice  
890-530 เทคโนโลยดิีจิทลัส ำหรับกำรเรียนและกำรสอนภำษำองักฤษ  

Digital Technology for English Language Teaching and Learning 
3((3)-0-6) 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ภำษำดว้ยเทคโนโลยแีละกำรน ำไปใช ้แนวโนม้ปัจจุบนัในกำรเรียนรู้ภำษำดว้ยเทคโนโลยี กำรรู้เท่ำทนั
ดิจิทลัส ำหรับกำรเรียนรู้และกำรสอนภำษำ กำรใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อกำรพฒันำและวจิยัในวชิำชีพ 

Theories of technology-enhanced language learning (TELL) and implications; current trends in TELL; digital literacies 
for language teaching and learning; use of digital technology for professional development and research 
890-531 ภำษำศำสตร์คลงัขอ้มูลเชิงประยกุต ์  

Applied Corpus Linguistics 
3((3)-0-6) 

ภำษำศำสตร์คลงัขอ้มูลและกำรวเิครำะห์คลงัขอ้มูล แนวคิดและทกัษะกำรคน้ควำ้ตรวจสอบเก่ียวกบัภำษำจำกคลงัขอ้มูล 
กำรประยกุตภ์ำษำศำสตร์คลงัขอ้มูลในบริบททำงวชิำชีพต่ำง ๆ 

Corpus linguistics and corpus analysis; concepts and skills for corpus linguistic investigations; applications of corpus 
linguistics across different professional contexts 
890-532 วำทกรรมวเิครำะห์ส ำหรับมืออำชีพทำงภำษำ 

Discourse Analysis for Language Professionals 
3((3)-0-6) 

กรอบทฤษฎีต่ำงๆส ำหรับกำรวเิครำะห์กำรส่ือสำรภำยในองคก์รและบริบทกำรท ำงำน กำรสะทอ้นควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง
ภำษำและอ ำนำจอยำ่งมีวจิำรณญำณ 

Different theoretical frameworks for the analysis of organizational and workplace communication; critical reflection on 
the relationship between language and power  
890-533 ชุดวชิำ พ้ืนฐำนกำรสอนภำษำองักฤษ  

Module: Fundamentals of ELT 
6((4)-4-10) 

ควำมรู้และทกัษะท่ีส ำคญัในกำรเขำ้สู่วชิำชีพกำรสอนภำษำองักฤษใหป้ระสบควำมส ำเร็จ  กำรออกแบบและกำรน ำ
แผนกำรสอนไปใช ้ กำรประเมินและกำรเลือกส่ือกำรสอน กำรจดักำรหอ้งเรียน กำรสอนแบบจุลภำค 

Knowledge and skills key for successful entry into the ELT profession; designing and implementing lesson plans, 
evaluating and selecting teaching materials; classroom management; micro-teaching  
890-534 ชุดวชิำ ทกัษะปฏิบติักำรสอนภำษำองักฤษ  

Module: Practical ELT Skills 
6((4)-4-10) 

กำรพฒันำวชิำชีพส ำหรับครูประจ ำกำร กำรประยกุตใ์ชก้รอบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในกำรพฒันำหลกัสูตร  แผนกำรสอน ส่ือ
กำรสอน และกำรวดัผล กำรน ำไปใชใ้นหอ้งเรียนจริงภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของอำจำรยผ์ูส้อน 

ผลลพัธ์กำรเรียนรู้: ผูเ้รียนสำมำรถ 
890-535 ชุดวชิำ แนวคิดกำรสอนภำษำองักฤษขั้นสูง    

Module: Advanced Concepts in ELT 
6((4)-4-10) 

ทกัษะควำมเป็นผูน้ ำในวชิำชีพส ำหรับครูประจ ำกำร กำรประยกุตใ์ชก้รอบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในกำรพฒันำนวตักรรม
กำรศึกษำและกำรน ำไปใชใ้นหอ้งเรียนจริงภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของอำจำรยผ์ูส้อน 

Professional leadership skills for in-service teachers; application of relevant theoretical frameworks in the development 
of educational innovations; supervised implementation in a real-life classroom  
890-536 ชุดวชิำ ภำษำองักฤษประยกุตส์ ำหรับผูป้ฏิบติังำน 

Module: Applied English for Practitioners 
6((4)-4-10) 



   

กำรพฒันำวชิำชีพส ำหรับผูป้ฏิบติังำนประจ ำดำ้นภำษำ กำรประยกุตใ์ชก้รอบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำภำษำองักฤษ
ในกำรปฏิบติัวชิำชีพภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของอำจำรยผ์ูส้อน 

Professional development for in-service language practitioners; supervised application of relevant theoretical 
frameworks in English language studies in professional practice  
890-537 ชุดวชิำ กำรพฒันำวิชำชีพส ำหรับนกัแปล 

Module: Professional Development for Translators 
6((4)-4-10) 

กำรพฒันำวชิำชีพส ำหรับนกัแปล กำรประยกุตก์รอบทฤษฎีในกำรแปลระดบัมืออำชีพ 
Professional development for translators; supervised application of theoretical frameworks in translation studies in 

professional translation practice 
890-538 ชุดวชิำ ภำษำองักฤษในบริบททำงสงัคม  

Module: English in Social Context 
6((4)-4-10) 

มุมมองต่ำง ๆ ในมิติทำงสงัคมของภำษำองักฤษ คุณลกัษณะของภำษำองักฤษในกำรปฏิสมัพนัธ์ทำงสงัคม ภำษำองักฤษ
ในกำรส่ือสำรระหวำ่งวฒันธรรม นยัส ำคญัส ำหรับกำรปฏิบติัวชิำชีพ 

Different views on the social dimensions of English; characteristics of English in social interaction; English in 
intercultural communication; important implications for professional practice 
890-539 ชุดวชิำ ภำษำองักฤษในโลกยคุดิจิทลั  

Module: English in the Digital World 
6((4)-4-10) 

บทบำทของเทคโนโลยใีนกำรส่ือสำรในยคุ 4.0 เทคโนโลยดิีจิทลัและกำรส่ือสำรในวชิำชีพ เทคโนโลยใีนกำรเรียนกำร
สอนภำษำ 

Roles of technology in communication in the 4.0 era; digital technology and professional communication; technology in 
language teaching and learning 
890-540 ชุดวชิำ ทกัษะภำษำองักฤษและกำรประยกุตใ์ชค้ลงัขอ้มูลภำษำส ำหรับผูส้อน 

Module: English Skills and Corpus Applications for Teaching Professionals 
6((4)-4-10) 

ทกัษะภำษำองักฤษส ำหรับกำรสอนภำษำ กำรใชค้ลงัขอ้มูลภำษำและแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อกำรสอนภำษำและกำรพฒันำ
วชิำชีพ 

English skills for language teaching; use of language corpora and other resources for language teaching and 
professional development 
890-551 วทิยำนิพนธ์ (แผน ก1) 

Thesis (Plan A1) 
36(0-108-0) 

กำรประยกุตใ์ชก้รอบทฤษฎีและระเบียบวธีิวจิยัในกำรวจิยัดำ้นภำษำองักฤษประยกุตศึ์กษำภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

Identifying practical and theoretical issues in applied English language studies, and addressing them by applying 
theoretical and methodological frameworks in supervised empirical research 
890-552 วทิยำนิพนธ์ (แผน ก2) 

Thesis (Plan A2) 
18(0-54-0) 

กำรประยกุตใ์ชก้รอบทฤษฎีและระเบียบวธีิวจิยัในกำรวจิยัดำ้นภำษำองักฤษประยกุตศึ์กษำภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

Applying theoretical and methodological frameworks in applied English language studies to supervised empirical 
research  



   

890-553 สำรนิพนธ์ (แผน ข) 
(Minor thesis) (Plan B) 

6(0-18-0) 

 กำรศึกษำวจิยัเชิงปฏิบติักำรดำ้นภำษำองักฤษประยกุตศึ์กษำภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
Conducting supervised small-scale action research in applied English language studies to address issues in the 

workplace 
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