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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
ภาษาอังกฤษ:   Master of Arts Program in English 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):     ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):      ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Arts (English) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.A. (English) 
 

3.  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความรู้และความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
ใช้ทักษะทางภาษาทุกด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการท าวิจัยหรือปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ น ามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ  

 
3.2 วัตถุประสงค ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) มีองค์ความรู้ทางศาสตร์ภาษาอังกฤษและทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
(2) มีความสามารถในการวิจัย คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
(3) มีการพัฒนาความรู้ และสามารถประยุกต์ความรู้จากการวิจัย ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 

4.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 
4.1  หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรขั้นปริญญาโทที่มีแผนการเรียน 1 แผน คือ       

แผน ก แบบ ก 2 ได้ก าหนดขึ้นในการเรียน ประกอบด้วย รายวิชาที่คิดค่าคะแนนวิทยานิพนธ์ และการสอบตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หรือระเบียบใหม่ท่ีปรับปรุงขึ้น 

4.1.1 จ านวนหน่วยกิต     
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 



 มคอ. 2 

1. นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ 

2. นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4.2  โครงสร้างหลักสูตร 

  จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2   
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 36   

1)  หมวดวิชาบังคับ 15   
2)  หมวดวิชาเลือก 9   
3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 12   
    

5.  รายวิชา 
5.1  หมวดวิชาบังคับ 
     นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาบังคับ 5 วิชา จ านวนหน่วยกิตรวม 15              

หน่วยกิต ดังนี ้
**411 712    การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                               3 (3-0-6) 
                 Academic Reading in English  
**411 713    การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                   3 (3-0-6) 
                 Academic Listening and Speaking in English 
**411 714    การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                              3 (3-0-6) 
                 Academic Writing in English 
**411 715    ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา                                                         3 (3-0-6) 
                 Research Methodology in Language  
**411 891    สัมมนาทางภาษาอังกฤษ                                                         3 (3-0-6) 
                 Seminar in English 
 
5.2 หมวดวิชาเลือก 
          นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนในรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต นักศึกษา

สามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ จากรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่ทางหลักสูตรฯ จะเพิ่มเติมภายหลัง 
**411 721  โครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้                                               3 (3-0-6) 
                English Structure and Usage 
**411 722   ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร                                              3 (3-0-6) 
                Business English for Communication 
**411 723   การแปลศึกษา                                                                     3 (3-0-6) 
                Translation Studies 
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**411 724   การสอนและการทดสอบภาษา                                                  3 (3-0-6) 
                Language Teaching and Testing 
 *411 725   การเรียนรูภ้าษาที่สอง                                                            3 (3-0-6) 
                Second Language Acquisition 
 *411 726   ภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมศึกษา                                              3 (3-0-6) 
                Cross-Cultural English Studies 
**411 727   เทคโนโลยีในการเรยีนการสอนภาษา                                          3 (3-0-6) 
                Technology in Language Teaching and Learning 

                     *411 728   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ                                                        3 (3-0-6) 
                English Linguistics 
 *411 729   ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล                                                           3 (3-0-6) 
                Corpus Linguistics 
 *411 730   การวิเคราะห์วาทกรรม                                                           3 (3-0-6) 
                Discourse Analysis 
 *411 731   วจนปฏิบัติศาสตร ์                                                                3 (3-0-6) 
                Pragmatics 
 *411 732   ทฤษฎีวรรณคดี                                                                    3 (3-0-6) 
                Literary Theories 
 *411 733   วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย                                          3 (3-0-6) 
                Contemporary English and American Literature 
 *411 734   การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์                                                3 (3-0-6) 
                Critical Pedagogy in English 
 *411 735   ลีลาการใช้ภาษา                                                                   3 (3-0-6) 
                Stylistics 
 
5.3 วิชาวิทยานิพนธ์ มุ่งให้นักศึกษาท างานวิจัยเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในการประยุกต์ศาสตร์ใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 411 899    วิทยานิพนธ์                                                                        12 หน่วยกิต 
                Thesis 
หมายเหต ุ    *เป็นรายวิชาเปิดใหม่ 
                **เป็นรายวิชาเปลี่ยนแปลง 
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6.   แผนการศึกษา 
   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   

   รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2  

 **411 712  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                    3 (3-0-6)   
  Academic Reading in English     
 **411 713 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)   
  Academic Listening and Speaking in English    
 **411 714       การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)   
  Academic Writing in English    
  411 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต   
  Elective Course    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12   
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 12   
      

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         
   รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  

 **411 715 ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษา 3 (3-0-6)   
  Research Methodology in Language     
 **411 891 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)   
  Seminar in English    
 411 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต   
  Elective Course    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12   
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 24   
      

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         
  รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  

 411 899 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต   
  Thesis    
 411 xxx วิชาเลือก -   
  Elective Course    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6   
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 30   
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2         
  รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  

 411 899 วิทยานพินธ์ 6 หน่วยกิต   
  Thesis    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6   
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36   
      

 


