
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษศึกษา 
หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีรับรอง  โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 
1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า 
1.3 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอน หรือการใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

2. หากส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น  จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอน หรือการใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2 
ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
3. กรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะส าเร็จการศึกษา ก่อนวันรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี  
2. มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้าย 
3. หนังสือรับรอง (Recommendation) 2 ฉบับ จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน  
4. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหน่วยงาน 1 ฉบับ  (ส าหรับผู้ใช้ประสบการณ์การท างานในการสมัคร)     
 
วิธีการคัดเลือก 

คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   โดยพิจารณาจากหลักฐานการศึกษาตามวุฒิ
การศึกษาที่ใช้สมัคร  ผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  และผลการสอบสัมภาษณ์  ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL  ไม่ต่ ากว่า  
550 (Paper-based) หรือ  213 (Computer-based) หรือ 79 (Internet-based) หรือผลการสอบ  IELTS  ไม่ต่ ากว่า  6.5  ไม่ต้อง
ท าการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  

(เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์) 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

 สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ  โทรศัพท ์ 0-4422-4213-4  e-mail: gradenglish@sut.ac.th 

 อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธ์ิ  โทรศัพท ์ 0-4422-4525         

 เว็บไซต์ของสาขาวิชา : http://soctech.sut.ac.th/fl/ 

สาขาวิชาฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมเ่ปิดสอน  ถ้าจ านวนนักศึกษาที่คัดเลือกได้น้อยกว่า 5 คน 
  



สาขาวิชา ภาษาอังกฤษศึกษา 

หลักสูตร  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
ปริญญาโทภาษาอังกฤษ  หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
รับรอง 

2. หากส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น  จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอน หรือการใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2 
ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

3. กรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะส าเร็จการศึกษา ก่อนวันรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา  ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาโทภาคการศึกษาสุดท้าย 

3. หนังสือรับรอง (Recommendation) 2 ฉบับ จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน  

4. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหน่วยงาน 1 ฉบับ  (ส าหรับผู้ใช้ประสบการณ์การท างานในการสมัคร)    

5. Concept Paper ของหัวข้อเรื่องที่สนใจจะท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก จ านวน 2-3 หน้า  
วิธีการคัดเลือก 

คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   โดยพิจารณาจากหลักฐานการศึกษาตามวุฒิ
การศึกษาที่ใช้สมัคร  ผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  และผลการสอบสัมภาษณ์  ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL  ไม่ต่ ากว่า  
550 (Paper-based) หรือ  213 (Computer-based) หรือ 79 (Internet-based) หรือผลการสอบ  IELTS  ไม่ต่ ากว่า  6.5  ไม่ต้อง
ท าการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  

(เวลาเรียน : วันจันทร์ – วันศุกร์) 
 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   โทรศัพท์  0-4422-4213-4   e-mail:  gradenglish@sut.ac.th 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อินทรประเสริฐ      โทรศัพท ์ 0-4422-432   

 เว็บไซต์ของสาขาวิชา : http://soctech.sut.ac.th/fl/ 

สาขาวิชาฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมเ่ปิดสอน  ถ้าจ านวนนักศึกษาที่คัดเลือกได้น้อยกว่า 5 คน 
  

mailto:gradenglish@sut.ac.th


Program English Language Studies 

Level  MA (English Language Studies) 

Qualifications of Applicants  

1. An applicant must have a bachelor’s degree in English or equivalent from or is currently studying 
in the last semester of his/her program in a higher education institution recognized by Suranaree 
University of Technology.  An applicant is required to possess one of the following: 

1.1 The grade point average must be greater than 2.50 or equivalent. 
1.2 The grade point average of major subjects must be greater than 2.75 or equivalent.  
1.3 The applicant must have at least two years of English teaching/using experience, 

with a letter of recommendation from the applicant’s working organization. 
2. An applicant whose bachelor’s degree is not English must have at least two years of English 

teaching/using experience, with a certifying letter from the applicant’s working organization. 
3. An applicant who is currently studying in the last semester of his/her program must provide a 

letter from his/her university certifying graduation before the registration date of the program.   

Documents needed for application  

1. Bachelor’s degree transcript  
2. A letter stating expected date of graduation (for applicants in the last term of their programs)  
3. Two letters of recommendation from advisors/lecturers  
4. A certifying letter of working experience from working organization (for applicants who use 

working experience in application)   

Admission Method 

Admission to the program is considered by a Graduate Admission Committee based on the 
applicant’s academic record, SUT English Proficiency Test scores and interview performance.  
Applicants with a minimum TOEFL score of 550 (or 213 on CBT or 79 on IBT) or 6.5 on IELTS are 
exempted from the SUT English Proficiency Test. (Teaching is scheduled on weekdays.)  

For more information, please contact  

School of Foreign Languages  Tel.  0-4422-4213-4  

Dr. Sirinthorn  Seepho   Tel.  0-4422-4525   E-mail: gradenglish@sut.ac.th 

School website:     http://soctech.sut.ac.th/fl/  

The School reserves the right not to offer the course if there are fewer than 5 students.    

http://soctech.sut.ac.th/fl/


Program English Language Studies 

Level  Ph.D. (English Language Studies) 

Qualifications of Applicants 

1. An applicant must have a master’s degree in English or equivalent from or is currently 
studying in the last semester of his/her program in a higher education institution 
recognized by Suranaree University of Technology.  

2. An applicant whose bachelor’s degree is not English must have at least two years of 
English teaching/using experience, with a certifying letter from the applicant’s working 
organization. 

3. An applicant who is currently studying in the last semester of his/her program must 
provide a letter from his/her university certifying graduation before the registration date 
of new students.   

Documents needed for application  

1. Bachelor’s and master’s degree transcripts  
2. A letter stating expected date of graduation (for applicants in the last term of their 

programs)  
3. Two letters of recommendation from advisors/lecturers  
4. A certifying letter of working experience from working organization (for applicants who 

use working experience in application)   
5. 2-3 pages of concept paper 

Admission Method 

Admission to the program is considered by a Graduate Admission Committee based on the 
applicant’s academic record, SUT English Proficiency Test scores and interview performance.  
Applicants with a minimum TOEFL score of 550 (or 213 on CBT or 79 on IBT) or 6.5 on IELTS are 
exempted from the SUT English Proficiency Test. (Teaching is scheduled on weekdays.)  

For more information, please contact 

School of Foreign Language  Tel.  0-4422-4213-4  

Assoc. Prof. Dr. Channarong Intaraprasert  Tel.  0-4422-4321 E-mail: gradenglish@sut.ac.th 

School website:      http://soctech.sut.ac.th/fl/  

The School reserves the right not to offer the course if there are fewer than 5 students.    

mailto:gradenglish@sut.ac.th
http://soctech.sut.ac.th/fl/

