
 

- ป.โท  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  หนา 1 - 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

  
ชื่อหลักสูตร     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  
ชื่อปริญญา  
   ภาษาไทย    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)  
             ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)  
   ภาษาอังกฤษ  Master of Education (Teaching English as a Foreign Language)  
             M.Ed. (TEFL)  
 

สถานที่        คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
 

วัตถุประสงค  
          1.  เพ่ือใหสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษ เปนภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
          2.  เพ่ือใหสามารถเปนผูนําในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
          3.  เพ่ือใหสามารถทําการคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
          4.  เพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะครูประจําการที่ทําหนาที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ  
         5.  เพ่ือสงเสริมใหมีความรับผิดชอบ  คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู  
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  
         1.  มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 
         2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยสอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา  
มาไมนอยกวา 40 หนวยกิต  และมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษมาแลว อยางนอย 1 ป  
 3.  ไดคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.30 ในระบบที่ใชคาระดับ 0-4  หรือไดคะแนนเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 70  
         4.  ตองผานกระบวนการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

โครงสรางของหลักสูตร  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  มี 2 
แผนการศึกษา  คือ  แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข          
 แผน ก แบบ ก 2  
 วิชาบังคับทั่วไป                        10  หนวยกิต  
                  วิชาเฉพาะสาขา                       24  หนวยกิต                                       
                     วิชาบังคับ              20  หนวยกิต                                                          
                     วิชาเลือก                 4  หนวยกิต  
                  วิชาเลือกเสรี                           2  หนวยกิต  
                  วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา)               12  หนวยกิต  
 
 
 



 

- ป.โท  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  หนา 2 - 

         แผน ข     
 วิชาบังคับทั่วไป                        10  หนวยกิต  
                  วิชาเฉพาะสาขา                       34  หนวยกิต  
                      วิชาบังคับ          28  หนวยกิต  
                    วิชาเลือก               6  หนวยกิต  
                  วิชาเลือกเสรี                          4  หนวยกิต  
 

         สําหรับผูที่จบปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาการศึกษา  จะตองศึกษารายวิชาตอไปน้ี 
ในปแรกที่เขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยไมนับหนวยกิตและไดรับผลการศึกษาเปน S คือ  
462  202   วิธีสอนทั่วไป                                            2(2-0-4)  
           (General Methods of Teaching)  
463  101   จิตวิทยาการศึกษา                                        3(3-0-6)  
           (Educational Psychology)  
464  230   การวัดและประเมินผลการศึกษา                              3(3-0-6)  
           (Educational Measurement and Evaluation)  
  

 การแบงสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู  
           นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 และท่ีเลือกเรียนแผน ข มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรู 
ภายหลังจากที่ไดเรียนและสอบผานรายวิชาบังคับครบทุกวิชา มีจํานวนหนวยกิตรวมทั้งส้ิน 30 หนวยกิต ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  และ 38 หนวยกิต ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร แผน ข และในการสอบ
ประมวลความรอบรูกําหนดใหสอบเฉพาะในสายวิชาหลัก คือ สายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
 

รายวิชาและหนวยกิต  
         วิชาบังคับท่ัวไป   สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  จํานวน 10 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้  
463  461     พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา                           2(2-0-4)  
             (Psychological Foundations of Education)  
464  411  พ้ืนฐานทางปรัชญาเพ่ือการศึกษา   2(2-0-4) 
 (Philosophical Foundations of Education) 
467  391   พ้ืนฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา   2(2-0-4) 
 (Social Foundations of Education) 
464  451     สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา                             3(3-0-6)  
             (Statistics for Educational Research)  
464  460     วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร                   3(3-0-6)  
             (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)  
 
 
 
 
  
 เลือกเรียนวิชา 464 411  หรือ 467 391 
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         วิชาเฉพาะสาขา  สําหรับแผน ก แบบ ก 2  จํานวน 24 หนวยกิต และแผน ข  จํานวน 34 หนวยกิต  
         วิชาบังคับ  สําหรับแผน ก แบบ ก 2  จํานวน 20 หนวยกิต และแผน ข  จํานวน 28 หนวยกิต 
โดยนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ศึกษารายวิชาตอไปนี้  จํานวน 20 หนวยกิต  
466  401      การฟง-พูดและการสอน 1                                2(1-2-3)  
             (Oral Communication and Instruction I)           
466  403     การอานและการสอน                                    2(2-0-4)  
             (Reading and Instruction)  
466  404     การเขียนและการสอน                                   2(1-2-3)  
             (Writing and Instruction)  
466  408     ภาษาศาสตรสําหรับครู                                   2(2-0-4)  
             (Linguistics for Teachers)  
466  409     การวิเคราะหภาษา                                     2(2-0-4)  
             (Language Analysis)  
466  411     ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษ                              2(2-0-4)  
             (Theories and Methods of Teaching English)  
466  412     สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 1                             2(2-0-4)  
             (Seminar in English Instruction I)  
466  413     สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2                             2(2-0-4)  
             (Seminar in English Instruction II)  
466  414     การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ                       2(2-0-4)  
             (English Language Testing and Evaluation)  
466  420     การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ                             2(2-0-4)  
             (Supervision of English Instruction)  
 

         นักศึกษาแผน ข  ศึกษารายวิชาบังคับเฉพาะสาขาเพิ่มเติม จํานวน 8 หนวยกิต ดังนี้  
466  418     การศึกษางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ                    2(2-0-4)  
             (Study Research Works on the Teaching of English)  
466  421     การสรางบทเรียน                                      3(3-0-6)  
             (Lesson Construction)  
466  428     การศึกษารายบุคคล                                     3(1-0-8)  
             (Individual Study)  
 

 วิชาเลือก  สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2  จํานวน  4 หนวยกิต  และสําหรับนักศึกษา 
แผน ข  จํานวน 6 หนวยกิต  
466  402     การฟง-พูด และการสอน 2                                2(1-2-3)  
             (Oral Communication and Instruction II)  
      
 ผูที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ และไดระดับไมต่ํากวา B มีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ 
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466  405     ทักษะการสอนแปล                                      2(2-0-4)  
             (Teaching Skills for Translation)  
466  406     วรรณกรรมบทคัดของอังกฤษและอเมริกัน                      2(2-0-4)  
             (Selected English and American Writers)  
466  407     บทละครยุโรปและอเมริกัน                                2(2-0-4)  
             (European and American Drama)  
466  415     ส่ือการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                               2(2-0-4)  
             (Instructional Media in Teaching English)  
466  416     วิเคราะหประมวลการสอนและวัสดุการสอนภาษาอังกฤษ           2(2-0-4)  
             (Critical Study of English Syllabi and Instructional Materials) 
466  417     การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                             2(2-0-4)  
             (Teaching of English for Specific Purposes)  
466  418      การศึกษางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ                   2(2-0-4)  
             (Study Research Works on the Teaching of English)  
466  419      การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ                           2(0-4-2)  
             (Practicum in Teaching English)  
466  421      การสรางบทเรียน                                    3(3-0-6)  
             (Lesson Construction)  
466  423     ภาษาศาสตรสังคม                                      2(2-0-4)  
             (Sociolinguistics)  
 

 วิชาเลือกเสรี  สําหรับแผน ก แบบ ก 2  จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต และสําหรับแผน ข  จํานวน
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
461  401     หลักการบริหารการศึกษา                                 2(2-0-4)  
             (Principles of Educational Administration  
462  401     พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร                                 3(3-0-6)  
             (Foundations of Curriculum Development)  
462  411     การออกแบบการสอน                                    3(2-2-5)  
             (Instructional Design)  
462  412     การนิเทศการสอน                                      3(3-0-6)  
             (Supervision of Instruction)  
464  452     สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง              3(3-0-6)  
             (Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research) 
 

 และรายวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา  
   

 ใหเลือกเฉพาะนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
 ผูที่ไมเคยสอบผานรายวิชาการฝกสอนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี  ตองเลือกศึกษารายวิชานี้  
และสอบใหไดคาระดับไมต่ํากวา B 
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 วิทยานิพนธ   สําหรับแผน ก แบบ ก 2 
466  429     วิทยานิพนธ   (มีคาเทียบเทา)  12  หนวยกิต  
             (Thesis)  
 

         วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา  
466  422     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (มีคาเทียบเทา)  2(2-0-4) 
             (English for Graduate Students in Education)     
        ทั้งนี้ผูที่ลงเรียนวิชานี้นั้น ไมนับหนวยกิตใหและมีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ 
 

คําอธิบายรายวิชา  
เลขประจํารายวิชา            ชื่อรายวิชา                จํานวนหนวยกิต  
461  401     หลักการบริหารการศึกษา                                 2(2-0-4)  
             (Principles of Educational Administration)  
 ศึกษาหลักการวางแผน การจัดรูปโครงการบริหาร การบริหารคณะทํางาน การวินิจฉัยส่ังการ 
การประสานงาน การเสนอรายงาน และการจัดทํางบประมาณรวมทั้งวิวัฒนาการของการบริหารและระบบการศึกษา
ของไทย 
 
462  401     พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร                                3(3-0-6)  
             (Foundations of Curriculum Development)  
 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน หลักการ กระบวนการและบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
การกําหนดจุดมุงหมาย  การเลือกเนื้อหาสาระการใชและการประเมินหลักสูตร 
 
462  411     การออกแบบการสอน                                    3(2-2-5)  
             (Instructional Design)  
 ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี องคประกอบและโครงสรางของการออกแบบการสอน การประยุกต
ทฤษฎีการออกแบบการสอนในสภาพตางๆ ของการเรียนการสอนและการฝกอบรม   การสรางและประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอน 
 
462  412     การนิเทศการสอน                                      3(3-0-6)  
             (Supervision of Instruction)  
 ศึกษาจุดมุงหมายของการนิเทศการสอน ทักษะที่จําเปนของผูนิเทศ หลักการและทฤษฎีตางๆ 
สําหรับการนิเทศการสอน    เทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอนของครู  และการประเมินระบบการ
นิเทศการสอน 
 
463  461     พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา                           2(2-0-4)  
             (Psychological Foundations of Education)  
 ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู   กระบวนการสอน และการฝกอบรม 
โดยเนนถึงความคิดความเขาใจลักษณะธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย ตามแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุมตางๆ  
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รวมทั้งความรูความเขาใจในองคประกอบของการเรียนรูและการสอนทุกดาน การประยุกตหลักการและทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการจัดการใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 
 
464  411     พ้ืนฐานทางปรัชญาเพ่ือการศึกษา                            2(2-0-4)  
             (Philosophical Foundations of Education)  
 ศึกษาปรัชญาตะวันตกที่เปนพ้ืนฐานของการศึกษา ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา 
ปรัชญาตะวันออก  โดยเฉพาะพุทธธรรมที่เปนแกนสําคัญคือ อริยสัจปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และหลัก 
ไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทย เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดหมายของหลักสูตร
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
464  451     สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา                             3(3-0-6)  
             (Statistics for Educational Research)  
 ศึกษาสถิติพ้ืนฐาน ทฤษฎี ความนาจะเปน การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การ
ทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียประชากร การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ การ
วิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 
 
464  452     สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง              3(3-0-6)  
             (Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research) 
 วิชาบังคับกอน: 464 451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
 ศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัยทดลองและกึ่งทดลองแบบตางๆ และแบบของการวิเคราะหทาง
สถิติที่สอดคลอง ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนตามแบบแผนการ
วิจัย แบบสุมสมบูรณ แบบสุมกลุม ลาตินสแควร แมนวิทนี-ยู ครัสคอลวอลลีส ฟรีดแมน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ การ
ทดสอบภายหลัง ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสถิติ  เพ่ือควบคุมความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปรแทรกซอน
ในงานวิจัยทางการศึกษา 
 
464  460     วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร                   3(3-0-6)  
             (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)  
 ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบแนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหา การวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและ 
จัดกระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย  การเขียนรายงาน การวิจัยลักษณะตางๆ ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย 
 
466  401     การฟง-พูดและการสอน 1                                2(1-2-3)  
             (Oral Communication and Instruction I)    
     ฝกการฟง  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน  และการบรรยาย
จากเทปภาพยนตร  วิดีโอ และวิทยุ  ฝกการพูด  เพ่ือใหสามารถพูดโตตอบไดดวยความมั่นใจสูง  ศึกษากลวิธีการ
สอน  ฟงและพูด  และฝกการใชหองปฏิบัติการทางภาษาในการสอนทักษะดังกลาว 
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466  402 การฟง-พูด และการสอน 2 2(1-2-3) 
 (Oral Communication and Instruction II) 
 วิชาบังคับกอน: 466  401 การฟง-พูด และการสอน 1 
 ตอจากทักษะการฟงและการพูด 1  เพ่ิมการฝกฟง  เพ่ือใหเขาใจปาฐกถา  สุนทรพจน  และ
ขอความวิจารณภาษาอังกฤษจากภาพยนตรและวิทยุ  การฝกกลาวสุนทรพจนและวิจารณ  โดยมีการเตรียม
ลวงหนาและศึกษากลวิธีการสอนฟง-พูด ในระดับที่ยากขึ้น 
   
 466  403     การอานและการสอน                                    2(2-0-4)  
             (Reading and Instruction)  
 ฝกอานบทความตางๆ ที่เปนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะบทความทางการศึกษาใหสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญของบทความได และศึกษากระบวนการในการอานและกลวิธีการสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 
466  404     การเขียนและการสอน                                   2(1-2-3)  
             (Writing and Instruction)  
 ศึกษาวิธีเขียนแบบอรรถาธิบาย บรรยาย วิจารณ รายงานในระดับสูงและฝกการเขียนตาม 
โครงเรื่องที่วางไวโดยใชถอยคํา  สํานวนโวหารที่เหมาะสมศึกษากลวิธีในการสอนและฝกสอนการเขียน 
 
466  405     ทักษะการสอนแปล                                      2(2-0-4)  
             (Teaching Skills for Translation)  
 ศึกษาหลักการแปลประเภทตางๆ และฝกแปลบทความทางวิชาการ บทความแสดงความคิดเห็น 
ขาว บทประพันธรอยแกวและรอยกรองดวยภาษาที่สละสลวยไดอรรถรส ศึกษากลวิธีการสอนแปลและฝกการสอน
แปล 
  
466  406     วรรณกรรมบทคัดของอังกฤษและอเมริกัน                      2(2-0-4)  
             (Selected English and American Writers)  
 ศึกษาวรรณกรรมที่เดนของอังกฤษและอเมริกัน ใหเกิดความเขาใจซาบซึ้งและสามารถวิจารณ
วรรณกรรมบทนั้นๆ ในแงตางๆ ตลอดจนใหเขาใจการเขียนวรรณกรรมแบบนั้นๆ 
 
466  407     บทละครยุโรปและอเมริกัน                               2(2-0-4)  
             (European and American Drama)  
 ศึกษาวิวัฒนาการของบทละครยุโรปและอเมริกัน เพ่ือใหเปนวิวัฒนาการแตละขั้นจนถึงปจจุบัน 
และสามารถวิจารณบทละครได 
 
466  408     ภาษาศาสตรสําหรับครู                                   2(2-0-4)  
             (Linguistics for Teachers)  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของภาษาศาสตรสาขาตางๆ ตลอดจนผลงานวิจิยในเรื่องของ
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของภาษาศาสตรสาขาดังกลาว โดยเนนเฉพาะหัวขอที่ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร 
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466  409     การวิเคราะหภาษา                                     2(2-0-4)                          
             (Language Analysis)  
 ศึกษาวิเคราะหภาษาในดานเสียง ศัพท โครงสราง  และการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษา 
 
466  411     ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษ                              2(2-0-4)  
             (Theories and Methods of Teaching English)  
 ศึกษาทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  หลักวิธีสอนตามทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร จิตวิทยาการเรียนการสอน และแขนงวิชาการที่เกี่ยวของ  วิเคราะหวิธีสอนแตละแบบ การเลือกใช
อุปกรณ การประเมินผลการสอน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
466  412     สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 1                             2(2-0-4)                   
             (Seminar in English Instruction I)  
 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในระดับตางๆ ปญหาในการเรียนการสอน 
แนวความคิดใหมๆ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในการสอน 
 
466  413     สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2                             2(2-0-4)  
             (Seminar in English Instruction II)  
                  วิชาบังคับกอน: 466 412 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 1  
 ศึกษาและอภิปรายปญหาสําคัญๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ   ตลอดจนแนวทางในการ
แกปญหาเหลานั้นจากหัวขอที่นักศึกษาเปนผูเสนอ เพ่ือเปนแนวทางในการคนควาวิจัยตอไป 
 
 466  414     การทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ                       2(2-0-4)  
             (English Language Testing and Evaluation)  
                  วิชาบังคับกอน: 462 203 การวัดและประเมินผลการศึกษา    
                       ศึกษาหลักการทดสอบและประเมินผลเพ่ือวัดทักษะทางภาษา  ศึกษาวัตถุประสงคและการสราง
แบบทดสอบภาษาอังกฤษประเภทตางๆ ฝกสรางแบบทดสอบวิเคราะหปรับปรุงขอสอบ ตลอดจนการดําเนินการจัด
สอบ 
 
466  415     ส่ือการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                               2(2-0-4)  
             (Instructional Media in Teaching English)  
 ศึกษาการสรางและการใชส่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 466  416     วิเคราะหประมวลการสอนและวัสดุการสอนภาษาอังกฤษ           2(2-0-4)  
             (Critical Study of English Syllabi and Instructional Materials) 
 สํารวจ วิเคราะห และวิจารณประมวลการสอนและวัสดุ  การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและ
มัธยมในปจจุบัน ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของประมวลการสอนและวัสดุการสอน  ตลอดจนแนวทางตางๆ ในการ
พัฒนาประมวลการสอน และวัสดุการสอนภาษาองักฤษ 
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466  417     การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                             2(2-0-4)  
             (Teaching of English for Specific Purposes)  
 ศึกษาแนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  ศึกษาตัวอยางแบบเรียนที่ใชในสาขาตางๆ 
 
466  418     การศึกษางานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ                    2(2-0-4)  
             (Study of Research Works on the Teaching of English)  
 ศึกษาผลงานสายสําคัญๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  โดยเนนถึงการวิเคราะหปญหา การ
ออกแบบการวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยและศึกษาแนวทางการประเมินรายงานการวิจัย 
 
466  419     การปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ                             2(0-4-2)  
             (Practicum in Teaching English)  
                  วิชาบังคับกอน: 466 411 ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษ  
 ฝกการสอนแบบจุลภาค และฝกสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกและ
อาจารยพ่ีเล้ียง 
 
466  420     การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ                             2(2-0-4)  
             (Supervision of English Instruction)  
 ศึกษาหลักการนิเทศการสอน การปรับปรุงวิธีการสอน  การประเมินผลการสอน การจัดทําคูมือครู 
เทคนิคการนิเทศ  เพ่ือชวยพัฒนาการสอนของครูภาษาอังกฤษ ฝกนิเทศการสอนของนักศึกษาฝกสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ การทําโครงการอบรมครู และวิธีจัดการอบรม 
  
466  421     การสรางบทเรียน                                      3(3-0-6)  
             (Lesson Construction)  
 ศึกษาหลักและกลวิธีการเขียนบทเรียนที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหสามารถเขียน
บทเรียนประกอบการสอนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
466  422     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (มีคาเทียบเทา)  2(2-0-4) 
             (English for Graduate Students in Education)  
 จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการที่
เปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
ศึกษา   
 
466  423     ภาษาศาสตรสังคม                                      2(2-0-4)  
             (Sociolinguistics)  
 ศึกษากฎเกณฑพ้ืนฐานทางภาษาศาสตรสังคม และศึกษาตามความสัมพันธระหวางภาษาและ
สังคมในดานการพูดสองภาษา หรือการพูดหลายภาษา ปจจัยทางสังคมที่ทําใหภาษาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ภาษาที่เรียน ความหลากหลายของภาษาระดับของภาษาและการนํากฎเกณฑทางภาษาศาสตรสังคมไปใชในการ
สอนภาษาตางประเทศ 
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466  428     การศึกษารายบุคคล                                    3(1-0-8)  
             (Individual Study)  
 เง่ือนไข: นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชานี้ได เมื่อเรียนรายวิชาบังคับเฉพาะสาขาครบ 22  
หนวยกิตแลว โดยไมนับรวมรายวิชา 466  421 การสรางบทเรียน 
 การศึกษาคนควาระดับบัณฑิตศึกษา แลวเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน  โดยเลือกศึกษาเรื่องใด
เรื่องหน่ึงเกี่ยวกับการสอนอังกฤษ  
          
466  429     วิทยานิพนธ   (มีคาเทียบเทา)   12  หนวยกิต  
             (Thesis)  
 เปนโครงการเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในหัวขอเรื่องที่นักศึกษามี
ความสนใจและมีความรอบรู 
 
467  391     พ้ืนฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา                            2(2-0-4)  
             (Social Foundations of Education)  
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร  สาขารัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา ที่มีความสัมพันธกับระบบการศึกษา วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบตอ
การจัดการศึกษา 
 


