


 

คณะศิลปศาสตร ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา 

หลักสูตรปกต ิ       (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)                 
1. จำนวนนักศึกษาที่รับ      15  คน  
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ       แผน ก แบบ ก1   แผน ก แบบ ก 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือหากสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาภาษาอังกฤษต้องมีประสบการณ์การทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
  3.2 มีผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานซึ่งเทียบเท่ากับ  CEFR B1 
ได้แก่ (1) IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0  (2) TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 (3) TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 38 (4) PSU-TEP ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 75 ทุกทักษะ หรือ (5) ผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่ากัน และ 
 *มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆหรือวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 หมายเหตุ: *เฉพาะผู้ที่สมัครแผน ก แบบ ก1 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  (Upload หลักฐานการสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 

4.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา 
4.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา  
4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
4.4 หลักฐาน หรือ คะแนน ความรู้ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานซึ่งเทียบเท่ากับ CEFR B1 ที่มี

อายุไม่เกิน 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
• IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 
• TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 
• TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 38 
PSU-TEP ทุกทักษะ (Reading & Structure, Listening, Writing, Speaking)   
ไม่ต่ำกว่า 75% 
 
 
 
 
 
 



5. กำหนดการสอบ 

รายละเอียด 
วันและเวลา  

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
รับสมัคร 
(สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย) 

25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 

8 – 26 มีนาคม 2564 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
Website: http://www.grad.psu.ac.th 

19 กุมภาพันธ์ 2564 2 มีนาคม 2564 

สอบสัมภาษณ์ 
(คณะศิลปศาสตร์) 

5 มีนาคม 2564 

 

9 เมษายน 2564 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
Website: http://www.grad.psu.ac.th 

8 มีนาคม 2564 12 เมษายน 2564 

6. คำแนะนำหลักสูตร 

 เป้าประสงค์และปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษาตามหลักการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการและการประกอบอาชีพได้บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติของภาษา การใช้ 
การเรียนรู้ภาษาและความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยด้านภาษาอังกฤษศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางภาษาที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
“ขอให้ถอืประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  
 เส้นทางอาชีพสำหรับมหาบัณฑิต ได้แก่ 
(1)  อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา (University lecturers in English) 

     (2)  ผู้อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ (Teacher trainers) 
 (3)  ครูสอนภาษาอังกฤษ (English teachers) 
 (4)  นักวิจัยและนักวิชาการทางภาษาอังกฤษ (Researchers and academicians in English) 
 (5)  ผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาอังกฤษ เช่น บรรณาธิการด้านการจัดการสื่อ ผู้พิสูจน์อักษร นักแปล หรือ ล่าม  

นักเขียนด้านเทคนิค (English language specialists, e.g.,  managing editors, proofreaders, translators, 
interpreters, technical writers) 

 (6)  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ผู้จดัการฝ่ายการสื่อสาร (International relations officers/communication managers)   
 (7)  เจ้าหน้าที่หนว่ยงานของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 
           (Government officers with expertise in English and communication (e.g. immigration and  
           Ministry of Foreign Affairs officers) 
 (8)  อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ (English language freelancers) 

 



7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.1 ดร.อุษา  อินทรักษา   คณะศิลปศาสตร์    โทร. 074-28-6794  E-mail: u-sa.k@psu.ac.th 
7.2 คุณนิศากร เหมะรักษ์   งานบัณฑิตศึกษา    โทร. 074-28-6798  E-mail: nisakorn.h@psu.ac.th    
 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
นักศึกษาชาวไทย  จำนวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา  
นักศึกษาชาวต่างชาติ  จำนวน 54,000 บาท/ภาคการศึกษา 

  
 
 
 
 



 

Faculty of Liberal Arts 
Program: Master of Arts Program in Applied English Language Studies 
Regular Program   

1. Number of students limited to      15  persons                                  
2. Plan of study:      Plan A1  Plan A2 
3. Qualification of applicants 
To be eligible for admission to this program, an applicant must:   
 3.1 hold a Bachelor’s degree, or its equivalent, in English/English language teaching or 

any related fields. Applicants with Bachelor’s degrees in other areas must have at 
least one year of work experience in areas where English plays a prominent role. 

 3.2 obtain a standardized test score of English proficiency equivalent to CEFR B1, namely 
IELTS not less than 5.0, or TOEFL ITP not less than 500, or TOEFL iBT not less than 
38, or PSU-TEP not less than 75%, or a comparable score from any other accredited 
English proficiency test.  (Except for those with English as a native language and a 
degree from an English-medium institution) 

 3.3  *have authored at least ONE research report OR ONE research paper published in a 
peer-reviewed journal or in any other journals indexed in ISI/Scopus/TCI, or a peer-
reviewed conference proceedings  

 Remark:   *Required for admission to Plan A1 only 

4. Required application documents 
 4.1  A copy of a Bachelor’s Degree certificate in English/English language teaching or any 

related fields 
 4.2  Supervisor letter certifying at least ONE-year work experience (if no English-related 

degree) 
4.3  ONE recent 1-inch sized ID/passport photo 
4.4  A valid certificate with required minimum scores from ONE of the following English 

proficiency tests:   
IELTS: 5.0  
TOEFL: ITP 500  
TOEFL: iBT 38 
PSU-TEP: 75% (all skills) 
 
 



 

5. Test schedule 

Subject 
Date and Time  

1st Round 2nd Round 
Application period  
(Applying online Application  
via the Graduate School website) 

January 25 – February 15, 2021 

 

March 8 - 26, 2021  

 

Announcement of eligible 
applicants 
Website: http://www.grad.psu.ac.th 

February 19, 2021 April 2, 2021 

Interviews  
(Faculty of Liberal Arts) 

March 5, 2021 

 

April 9, 2021 

 
Announcement of program 
candidates 
Website: http://www.grad.psu.ac.th 

March 8, 2021 April 12, 2021 

6. Program’s recommendations  

 Program objectives and philosophy 
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." 

Possible career paths for graduates include: 
(1)  University lecturers in English 

      (2)  Teacher trainers 
 (3)  English teachers 
 (4)  Researchers and academicians in English 
 (5)  English language specialists, e.g., managing editors, proofreaders, translators, interpreters, 
technical writers 
 (6)  International relations officers/communication managers   
 (7)  Government officers with expertise in English and communication (e.g. immigration and  
           Ministry of Foreign Affairs officers) 
 (8)  English language freelancers 



If you have any questions concerning the program application, please do not hesitate to 
contact us. 
7. Contact persons 

7.1 Dr. U-sa Intharaksa Chair          Tel. 0-7428-6794   E-mail: u-sa.k@psu.ac.th 
7.2 Mrs. Nisakorn Hemarak Assistant Secretary   Tel. 0-7428-6798   E-mail: nisakorn.h@psu.ac.th 

8. Tuition fee:   Regular Program  
- 27,000 baht / Semester (Thai students) 
- 54,000 baht / Semester (International students) 

 


