หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
Master of Arts (English)
M.A. (English)

3. วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถเขาใจและสื่อสารในการเรียนการสอนได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
สภาวิช าการเห็น ชอบในการนํา เสนอหลัก สูต รในการประชุม ครั้ง ที่ 3/2556 วัน ที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2556
สภามหาวิ ทยาลั ยเห็ นชอบในการนํ าเสนอหลั กสู ตรในการประชุ มครั้ งที่ 6/2556 วั นที่ 7
กรกฎาคม 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูปฏิบัติงานในหนวยงานดานภาษา เชน สถาบันสอนภาษา ฝายพัฒนาภาษา ศูนย
ทดสอบ ฝายวิเทศสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรระหวางประเทศ
8.2 ครู/อาจารยสอนภาษาอังกฤษ นักพัฒนาหลักสูตร ศึกษานิเทศก
8.3 ผูประกอบอาชีพอิสระที่ทํางานเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ปที่สําเร็จ
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
การศึกษา
รองศาสตราจารย ดร. วิไลรัตน
รอง
Ph.D. (English as an
2550
คีรินทร
ศาสตราจารย International Language)
3730300074547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 2531
ในฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2556

2557

50,000
50,000
420,000
20
71,400

80,000
80,000
540,000
30
49,350

ปงบประมาณ
2558
100,000
100,000
570,000
30
43,250

2559

2560

100,000
100,000
620,000
30
43,250

100,000
100,000
640,000
30
43,250

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย
การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จัดหลักสูตรเปน 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแตละแผนเรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แบงออกเปน 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
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แผน ข
นั ก ศึ ก ษาเน น การศึ ก ษารายวิ ช า โดยไม ต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แต ต อ งมี ก าร
ทําการคนควาอิสระ รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
21
หนวยกิต
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
3. การคนควาอิสระ
6
หนวยกิต
รายวิชาตามหลักสูตร
หมวดวิชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555102
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English Language
1555103
เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
Technology in English Language
1555202
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
English as a Global Language
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555104
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Communication
1555201
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
1555206
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
English Language Style Development
1555301
แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
Contemporary Concepts of Linguistics
วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2 ใหเรียนรายวิชาเลือกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
แผน ข ใหเรียนรายวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555203
ไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท
English Grammar in Context
1555204
การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะดาน
Writing for Specific Communication
1555205
การแปลเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
Translation for Specific Purposes
กลุมวิชาภาษาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555302
การรับรูภาษาที่สอง
Second Language Acquisition
1555303
ภาษาศาสตรเชิงสังคม
Sociolinguistics
1555304
การวิเคราะหสัมพันธสาร
Discourse Analysis
1555305
หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับภาษาศาสตร
Selected Topics in Linguistics
กลุมวิชาการสอน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1555401
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
English Language Teaching Methodology
1555402
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
English Curriculum Development
1555403
การวัดผลทางภาษาอังกฤษและประเมินผลโครงการ
English Competence Assessment and Program Evaluation
1555404
การเรียนภาษาผานวรรณกรรมอาเซียน
Language Learning through ASEAN Literature
1555405
หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
Selected Topics in English Language Teaching
รหัสวิชา
1556901

กลุมวิชาวิจัย/สัมมนา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การคนควาอิสระ
Independent Study

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
6
14

รหัสวิชา
1556902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
12

ขอกําหนดเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถด า นภาษาอั ง กฤษและการใช ค อมพิ ว เตอร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูที่มีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนดจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
1555101
4125101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะวิชา
ระดับความยากงาย
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
กลุมวิชาภาษาศาสตร
กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
กลุมวิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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3.1.3 แผนการศึกษา: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1555103
1555201
1555301
xxxxxxx

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
วิชาเลือก

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
6
6 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1555102
1555104
1555202
1555206

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
1556902

วิทยานิพนธ 1

ชื่อวิชา

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1556902

วิทยานิพนธ 2

ชื่อวิชา
รวม
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น(ท-ป-ค)
6
6 หนวยกิต

แผน ข
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1555103
1555201
1555301
xxxxxxx

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
วิชาเลือก

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1555102
1555104
1555202
1555206

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
xxxxxxx
xxxxxxx
1556901

วิชาเลือก
วิชาเลือก
การคนควาอิสระ 1

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
8 หนวยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
4
4 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1556901

การคนควาอิสระ 2

ชื่อวิชา
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555102
ระเบียบวิธีวิจัยดานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Research Methodology in English Language
ประเภทของการวิจัยดานภาษาอังกฤษและภาษาศาสตรประยุกตกระบวนการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติสําหรับการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร เครื่องมือวิจัยความ
นาเชื่อถือและความถูกตอง การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเนื้อหา การเขียน
โครงรางวิจัยและรายงาน การวิเคราะหและประเมินผลงานวิจัย
Types of research in language and applied linguistics; research process;
quantitative and qualitative research; statistics for language studies and applied
linguistics; instrumentation; reliability and validity; data collection and analysis; content
analysis; writing research proposal and report; analysis and evaluation of research
1555103

เทคโนโลยีสําหรับภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Technology in English Language
ความรูและทักษะที่ใชในศตวรรษที่ 21 ทักษะ ความรูดานสารสนเทศ การวิเคราะห
สื่อ การใชประโยชนจากเครื่องมื อสรางสื่อที่เหมาะสม การใชเทคโนโลยีเปน เครื่องมือในการวิจัย
การสราง การจัดการและการประเมินสารสนเทศ การสื่อสาร/เครื่องมือเครือขาย เครือขายทางสังคม
Knowledge and skills for the 21st century; information literacy skills;
analysis of media; utilization of appropriate media creation tools; use of technology as a
tool for research; creating, organizing and evaluating information; communication/
networking tools; social networks
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รหัสวิชา
1555202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก
3(3-0-6)
English as a Global Language
หัวขอดานภาษาศาสตรเชิงสังคมที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ของโลก ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของประชาคมอาเซียน การประยุกตความรูภาษาศาสตร
เชิ ง สั ง คมตามบทบาทของภาษาอั ง กฤษและคุ ณ ค า ในบริ บ ทการใช ภ าษาอั ง กฤษในสั ง คมไทย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของบทบาทและคุณคาในประเทศอาเซียนอื่น ๆ การ
วิเคราะหปรากฏการณทางภาษาศาสตรเชิงสังคมของภาษาอังกฤษที่ใชในบริบทตาง ๆ นโยบายและ
การวางแผนทางภาษา
Sociolinguistics issues involved in the appropriation of English as a global
language; English as a lingua franca of ASEAN community; application of sociolinguistic
knowledge to English roles and values in Thai social contexts, compare and contrast the
roles and values in other ASEAN countries; analysis of sociolinguistic phenomena of
English used in various contexts; language policy and planning
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555104
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
ทฤษฎีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ผูคนจากโลกตะวันออกและตะวันตก การสื่อสารในหมูคนอาเซียน กลยุทธการเจรจาตอรองและการ
แกปญหาในบริบทธุรกิจภายใตความแตกตางทางวัฒนธรรม
Intercultural communication theories; society, economics, cultures, and
lifestyles of people from the East and the West; communication among ASEAN people;
negotiating strategies and problem solving in business contexts under cultural difference
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1555201

การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
กลยุ ทธ คําศั พท ความหมายแฝง ความหมายตรงตัว อักษรและภาษาโวหาร การ
ทํ า ความเข า ใจเนื้ อ หาที่ เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง และเรื่ อ งแต ง การอ า นและการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห การใช
วิจารณญาณไตรตรองและทักษะการแกปญหาเพื่อการตีความ การวิเคราะหและการประเมินบทอาน
เชิงลึก ความคิดเชิงสนับสนุน การเรียบเรียงและการสื่อความคิดในการฟง การพูด และการเขียน เพื่อ
ตอบสนองการอานและการเขียนรายงานและบทความ
Vocabulary strategies, denotation, connotation and figurative languages;
comprehension of factual and fictional texts; critical reading and thinking; reflective
judgment and problem solving skills for interpreting, analyzing and critically evaluating
texts; advocate ideas, organization and communication of thought in listening, speaking,
and writing in response to reading, writing reports and articles
1555206

การพัฒนาลีลาทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Style Development
การวิ เ คราะห แ ละการเปรีย บเที ย บขอ ความที่ เป น ภาษาการพูด และภาษาเขี ย น
บทสนทนา สุนทรพจน บทละคร บทกวีและเรื่องสั้นประเภทตางๆ การพัฒนารูปแบบ ทํานองเสียง
และความชัดเจนของการแสดงออก สํานวนที่นิยมใชจนเกรอ การใชคําฟุมเฟอย ความเปนกันเองและ
ความสับสน การเขียนหลากหลายรูปแบบที่ใหความสําคัญกับงานเขียนเชิงวิชาการ
Analysis and comparison of spoken and written texts; dialogs, speeches,
plays scripts, poetry, and short stories, developing style, tone, and clarity of expression;
cliches, wordiness, informality, and confusion; writing for a variety of tasks with emphasis
on academic purposes
1555301

แนวคิดรวมสมัยทางภาษาศาสตร
3(3-0-6)
Contemporary Concepts of Linguistics
ทฤษฎี ด า นสั ท วิ ท ยา วิ ท ยาหน ว ยคํ า วากยสั ม พั น ธ อรรถศาสตร สั ม พั น ธสาร
วิเคราะห การวิเคราะหภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามแนวคิดภาษาศาสตร
Theories of phonology, morphology, syntax, semantics, discourse structure;
analysis of English and Thai based on linguistic concepts
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วิชาเลือก
กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555203
ไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท
3(3-0-6)
English Grammar in Context
ความหมายและหนาที่ของไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบท คําอธิบ ายโครงสราง
การพู ด และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ หน า ที่ ข องไวยากรณ ใ นการตี ค วามหมาย การประเมิ น ผลและ
การตีความทางไวยากรณ การประยุกตไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบทดานการศึกษา รัฐศาสตรทาง
การเมืองและการแปล
Meaning and function of English grammar in context; description of the
structures of spoken and written English; functions of grammar in making meaning;
grammatical interpretation and evaluation; application of English grammar in education,
political science, and translation contexts
1555204

การเขียนเพื่อการสื่อสารเฉพาะดาน
3(3-0-6)
Writing for Specific Communication
ภาพรวมทางทฤษฎี ก ารเขี ย น การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาวารสาร แผ น พั บ ประกาศ
โฆษณา ขอคิด ประวัติบุคคลและบล็อก การวิเคราะหสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ นิตยสารและเว็บความ
เขาใจวาทวิทยาและการฝกปฏิบัติการเขียนแนวนิยม
Theoretical overview of popular writing; genre analysis of journals,
brochures, announcements, advertisement, commentaries, profiles and blog; analysis of
publication, newspaper, magazines, and the web, understanding rhetoricalism and
practice of popular writing
1555205

การแปลเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
Translation for Specific Purposes
ทักษะที่จําเปนสําหรับการแปลแบบอาชีพ การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
และภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาไทย แหล ง ที่ ม าของบทแปลทางเทคนิ ค และเฉพาะด า น การแก ไ ข
ขอผิดพลาดทางความหมายและรูปแบบ ความถูกตองและความเหมาะสมของรูปแบบและถอยคํา
Skills necessary for professional translation; translation of Thai into English
and vice versa; technical and specialized textual sources; editing; error of meaning and
forms; accuracy and appropriateness of style and diction
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กลุมวิชาภาษาศาสตร
รหัสวิชา
1555302

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การรับรูภาษาที่สอง
3(3-0-6)
Second Language Acquisition
ทฤษฎีพื้นฐานและมุมมองการวิจัย การประยุกตทฤษฎีตาง ๆ การวิจัยในยุคปจจุบัน
ดานการเรียนการสอนภาษาที่สอง การวิเคราะหการรับรูภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย
Foundational theories and research perspectives; applications of theories;
current research in second language teaching and learning; analysis of English language
acquisition in the Thai social context
1555303

ภาษาศาสตรเชิงสังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics
กา ร แป ร ข อง ภ า ษา กั บ ค ว า มสั ม พั นธ ที่ มี ต อ เ อก ลั ก ษณ แ ล ะ วั ฒ นธ ร ร ม
การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ความสัมพันธระหวางภาษาและสังคม การปฏิสัมพันธภายในชุมชนภาษา
ความแตกตางดานวัจนกรรมขามชาติ บริบทสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษา ภาษาถิ่น ภาษา
และเพศสภาพ ความหลากหลายของภาษาอั ง กฤษแบบใหม การสื่ อ สารข า มวั ฒ นธรรม การ
วิเคราะหสัมพันธสาร
Language variation and its relation to identity and culture; language
change; relationship between language and society; speech communities; differences in
speech acts across culture; social context of linguistic diversity; dialectology, language
and gender, new varieties of English; cross-cultural communication; discourse analysis
1555304

การวิเคราะหสัมพันธสาร
3(3-0-6)
Discourse Analysis
ความเปนมาทางภาษาศาสตร อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร ความเชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องและความเชื่อมโยงเนื้อหา หนาที่การสื่อสารและวัจนกรรม ตรรกะและกลยุทธการสนทนา
โครงสรางการสนทนา ความสุภาพ วาทกรรมเชิงโตตอบ
Backgrounds to linguistics, semantics, and pragmatics; coherence and
cohesion; communicative function and speech acts; the logic and strategies of
conversation; conversational structures; politeness; dialogic discourse
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รหัสวิชา
1555305

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับภาษาศาสตร
3(3-0-6)
Selected Topics in Linguistics
สั ท ศาสตร แ ละสั ท วิ ท ยาขั้ น สู ง แนวโน ม ยุ ค ป จ จุ บั น ด า นวิ ท ยาหน ว ยคํ า และ
วากยสัมพันธ ภาษาศาสตรเชิงคอมพิเตอร วิวัฒนาการทางภาษาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาภาษา
ขามวัฒนธรรม ภาษา สภาพเพศในวัฒนธรรมตางประเทศ
Advanced phonetics and phonology; current trends in morphology and
syntax; computational linguistics; language evolution and language change; language
across culture; language, and gender in foreign cultures
กลุมวิชาการสอน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค
1555401
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Teaching Methodology
อุดมการณการสอนภาษา ประวัติศาสตรวิธีการสอน จุดแข็งและจุดออนระเบียบ
วิธีการสอน วิธีการสอนที่นํามาใชในประเทศอาเซียน การออกแบบกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับ
บริบททองถิ่นเฉพาะ การฝกสอน การประเมินผลและการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
Ideology of language teaching; history of teaching methods; strengths and
weaknesses of each teaching method; teaching methods adopted in ASEAN countries;
designing teaching strategies appropriate for specific local contexts; teaching practice;
testing and evaluating of English abilities
1555402

การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Curriculum Development
หองเรียนภาษาอังกฤษปจจุบันในบริบทไทย กรอบการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ หลักการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหความตองการ
วิธีการเรียนการสอนตาง ๆ กระบวนการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
การนําหลักสูตรไปใช การตรวจสอบและการประเมินหลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ/ภาษาที่สอง ของอาเซียนและประเทศอื่น ๆ
Current English classrooms in the Thai context; EFL curriculum
development frame; principles and approaches in curriculum development; needs
analyses; teaching and learning methods; EFL material development process;
implementing the curriculum; monitoring and evaluating the curriculum; EFL/ESL basic
curriculum of ASEAN and other foreign countries
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รหัสวิชา
1555403

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
การวัดผลทางภาษาอังกฤษและประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
English Competence Assessment and Program Evaluation
หลั ก การและขั้ น ตอนพื้ น ฐานของการสร า งแบบทดสอบภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ/ภาษาที่สอง การทบทวนขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ/
ภาษาที่สอง (TOEFL / IELTS) แบบทดสอบภาษาแบบบูรณาการ แบบทดสอบจุลภาษา การทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสาร ขั้นตอนทางสถิติพื้นฐานสําหรับการทดสอบทางภาษา รายงานดวยตนเอง
และจากเพื่อน การจัดทําเอกสารผลงาน การประเมินโครงการ การประเมินความตองการ การพัฒนา
ตัวชี้วัด การวิเคราะหตนทุน
Basic principles and procedures for EFL/ESL test contstruction; review of
EFL/ESL standardization test (TOEFL/IELTS); integrative language test; discrete point tests;
test of communication competence; simple statiscal procedure for language testing;
peer- and self-reports, portfolio documentation; project evaluation, needs assessment,
development of indicators, cost analysis
1555404

การเรียนภาษาผานวรรณกรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Language Learning through ASEAN Literature
ตุ ล ภาค บทกวี แ ละละครอาเซี ย นที่ เ ขีย นเปน ภาษาอั งกฤษ โครงเรื่ อง ประเภท
ชวงเวลา ประเทศ การวิเคราะหรูปแบบและองคประกอบโวหารของวรรณกรรมอาเซียน การตีความ
และการวิเคราะหทางวัฒนธรรม โครงการอิสระ
ASEAN proses, poetry, and plays written in English; themes, genres,
time periods, countries; analysis of forms and stylistic elements of ASEAN literature;
critical interpretation and analysis of culture; independent projects
1555405

หัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Selected Topics in English Language Teaching
การวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาผูสอน การใชสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน วัฒนธรรมขามชาติในหองเรียน การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และประชาคม
อาเซียน การสงเสริมการอานและการฟง การเรียนวัฒนธรรมผานสื่อยอดนิยม
Research in English language teaching; teacher development; use of
media and technology in instruction; cross-culture in the classroom; developing learners
for 21st century and ASEAN community; reading and listening promotion; learning
cultures through popular media
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วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1556901
การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
การคนควาอิสระในหัวขอที่นักศึกษาแตละคนสนใจและเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรหรือวิธีการสอนภาษาอังกฤษภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Independent study on the topic of individual students’ interests in
relation to English, linguistics or English teaching methodology under the advisor’s
guidance
1556902

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การเขียนวิทยานิพนธในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรหรือวิธีการ
สอนภาษาอั งกฤษภายใตกฎระเบีย บและการจั ดการการศึกษาของสํานักงานบัณฑิตศึกษานําโดย
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ
Writing a thesis on the topic related to English, linguistics or English
language teaching methodology based on the Office of Gradute Studies’ regulations and
education management guided by advisors and thesis committee
รายวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเชิงวิชาการ เทคนิคการดึงขอมูล การ
อานและสรุปความคิดหลักของเอกสารทางวิชาการสําหรับงานวิจัยจากแหลงที่มาทางอิเล็กทรอนิกส
และสิ่งพิมพ การเขียนเชิงวิชาการ
Developing listening, speaking, reading and writing skills for academic
purposes; information retrieval techniques; reading and summarizing main ideas of
academic documents for research from print and electronic sources; academic
writing
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รหัสวิชา
4125101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Studies
ความรูพื้นฐานของการประยุกตใชคอมพิวเตอรมุงเนนที่เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
งานและการดึงขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต ความรูพื้นฐานของโปรแกรมที่นํามาประยุกตใชในการ
บริ ห าร การใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ การเขี ย นสารบั ญ และการอ า งอิ ง การใช
คอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอ
Basic knowledge of computer applications focusing on information
technology; use and retrieval of information via the Internet; basic knowledge of applied
programs for administration; use of the computer for thesis work; writing a table of
contents and references; use of the computer for presentations
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

สาขาวิชาเอก

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ป
2556 2557 2558 2559

1

รองศาสตราจารย
ดร.วิไลรัตน คีรินทร
3730300074547

รอง
Ph.D. (English as an
ศาสตราจารย International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

6

6

6

2

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.อุษา นอยทิม
3730101556011

ผูชวย
Ph.D. (TESOL)
ศาสตราจารย University of Technology,
Sydney, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

6

6

6
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