
   

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ:   Master of Arts Program in English 
 

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

3.  ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุงผลิตมหาบัณฑิตใหมี
ความรูความเขาใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความรูและความสามารถในการคิด วิเคราะห และ
ใชทักษะทางภาษาทุกดาน คือ ฟง พูด อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการทําวิจัยหรือปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นํามาประยุกตใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมในสาขาวิชาไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ  

 
3.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) มีองคความรูทางศาสตรภาษาอังกฤษและทักษะในการฟง พูด อานและเขียน 
(2) มีความสามารถในการวิจัย คิดวิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ  
(3) มีการพัฒนาความรู และสามารถประยุกตความรูจากการวิจัย ในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเน่ือง  
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 

4.  หลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร 
4.1  หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรข้ันปริญญาโทท่ีมีแผนการเรียน 1 แผน คือ       

แผน ก แบบ ก 2 ไดกําหนดข้ึนในการเรียน ประกอบดวย รายวิชาท่ีคิดคาคะแนนวิทยานิพนธ และการสอบตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หรือระเบียบใหมท่ีปรับปรุงข้ึน 

4.1.1 จํานวนหนวยกิต     
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
1. นักศึกษาตองผานเกณฑภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีปรับปรุงใหม 
2. นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองตี พิมพ เผยแพรผลงานทางวิชาการให เปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

4.2  โครงสรางหลักสูตร 



   

  จํานวนหนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก 2   

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 36   

1)  หมวดวิชาบังคับ 15   

2)  หมวดวิชาเลือก 9   

3)  วิชาวิทยานิพนธ 12   

    

5.  รายวิชา 
5.1  หมวดวิชาบังคับ 
     นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาบังคับ 5 วิชา จํานวนหนวยกิตรวม 15              

หนวยกิต ดังน้ี 
**411 712    การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                               3 (3-0-6) 
                 Academic Reading in English  
**411 713    การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                   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 ตองเรียนในรายวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต นักศึกษา

สามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ จากรายวิชาตางๆ ตอไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีทางหลักสูตรฯ จะเพ่ิมเติมภายหลัง 
**411 721  โครงสรางภาษาอังกฤษและการใช                                               3 (3-0-6) 
                English Structure and Usage 
**411 722   ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร                                              3 (3-0-6) 
                Business English for Communication 
**411 723   การแปลศึกษา                                                                     3 (3-0-6) 
                Translation Studies 
 
**411 724   การสอนและการทดสอบภาษา                                                  3 (3-0-6) 
                Language Teaching and Testing 
 *411 725   การเรียนรูภาษาท่ีสอง                                                            3 (3-0-6) 
                Second Language Acquisition 
 *411 726   ภาษาอังกฤษขามวัฒนธรรมศึกษา                                              3 (3-0-6) 
                Cross-Cultural English Studies 
**411 727   เทคโนโลยีในการเรยีนการสอนภาษา                                          3 (3-0-6) 
                Technology in Language Teaching and Learning 

                     *411 728   ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ                                                        3 (3-0-6) 
                English Linguistics 
 *411 729   ภาษาศาสตรคลังขอมูล                                                           3 (3-0-6) 



   

                Corpus Linguistics 
 *411 730   การวิเคราะหวาทกรรม                                                           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   วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมสมัย                                          3 (3-0-6) 
                Contemporary English and American Literature 
 *411 734   การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ                                                3 (3-0-6) 
                Critical Pedagogy in English 
 *411 735   ลีลาการใชภาษา                                                                   3 (3-0-6) 
                Stylistics 
 
5.3 วิชาวิทยานิพนธ มุงใหนักศึกษาทํางานวิจัยเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญในการประยุกตศาสตรใน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาตางๆมาใชในการวิเคราะห และสรางองคความรูใหมในการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 411 899    วิทยานิพนธ                                                                        12 หนวยกิต 
                Thesis 
หมายเหต ุ    *เปนรายวิชาเปดใหม 
                **เปนรายวิชาเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

6.   แผนการศึกษา 
   ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   

   รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2  

 **411 712  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                    3 (3-0-6)   

  Academic Reading in English     

 **411 713 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 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 หนวยกิต   

  Elective Course    

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12   

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 12   

      



   

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         

   รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

   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 หนวยกิต   

  Elective Course    

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12   

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 24   

      

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         

  รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2  

 411 899 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต   

  Thesis    

 411 xxx วิชาเลือก -   

  Elective Course    

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6   

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 30   

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2         

  รหัสวิชา                                ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2  

 411 899 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต   

  Thesis    

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6   

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36   
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