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ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ในปัจจุบนั ภาษาอังกฤษ นับว่าเป็ นภาษาที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในทุกๆวงการ อาทิ เช่น ใน
วงการธุรกิจ ประเทศไทยมีการดําเนินการและร่ วมทุนทางธุรกิจ ในรู ปของบริ ษทั ข้ามชาติและบริ ษทั
ร่ วมทุน มีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์และประสานประโยชน์ทางธุรกิจกับนานาประเทศ
ภาษาอังกฤษนับว่าเป็ นภาษาที่สาํ คัญและถูกใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อติดต่อสื่ อสาร ในวงการศึกษาและ
วงการวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรข้อมูลต่างๆ ก็จะถูกบันทึกด้วยภาษาอังกฤษ การที่จะสามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรข้อมูลและสามารถเข้าใจข้อมูล หรื อองค์ความรู ้ต่างๆได้เป็ นอย่างดี และสามารถนําเอา
องค์ความรู ้เหล่านั้นมาเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศ จึงจําเป็ นต้องมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554 ) รัฐมีเป้ าหมายที่จะให้มีการพัฒนาคุณภาพคนในชาติ ให้มีความรอบรู ้คคู่ ุณธรรมและ
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สร้าง สังคมฐานความรู ้ให้เป็ นภูมิคุม้ กัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รู ้เท่าทัน และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกสมัยใหม่และมีทกั ษะในการทํางาน และพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์และการสื่ อสารระหว่างชาติต่างวัฒนธรรมและพร้อมด้วยความรู ้ความสามารถใน
การทํางานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในศาสตร์ดงั กล่าว อีกทั้งพร้อมด้วยความสามารถในการพัฒนาคน
และร่ วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ความเข้าใจและความสามารถในศาสตร์ ของภาษาอังกฤษ
ศึกษาจึงเป็ นที่ตอ้ งการอย่างยิง่ กอปรกับในปั จจุบนั สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประสบปั ญหา
เรื่ องคุณภาพของอาจารย์ และมีจาํ นวนอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาเอก เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ซึ่ งถือว่าน้อย
มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับความต้องการจริ ง ซึ่งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ถือว่าเป็ นวิกฤตสําคัญประการ
หนึ่งในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ (มติชนรายวัน (19 มีนาคม 2537): 18)
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ ของภาษาอังกฤษศึกษา
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์และการสื่ อสารระหว่างชนต่างวัฒนธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั
พัฒนา และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ไปเพื่อการพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป อัน
จะตอบสนองต่อเป้ าหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่จะพัฒนาคุณภาพของคน
และสังคมให้มีสมรรถภาพสูงมีความพร้อมที่จะแข่งขัน และพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงขอเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรัชญาในการผลิตดุษฎีบณั ฑิตในสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คือ การสร้างผูท้ ี่มีความรู ้ทาง
วิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ ง และเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถที่จะสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในสาขา
ภาษาอังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร คือ
1) เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเป็ นเลิศทางวิชาการในสาขาภาษาอังกฤษ
และมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ในสาขาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
และวรรณกรรมเพื่อการวิเคราะห์วิจยั และสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อตอบปั ญหาระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2) เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีความสามารถนําองค์ความรู ้ใหม่ที่ได้ไปใช้ในการค้นคว้า วิจยั เพื่อขยายผล
และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิตที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
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5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป

6. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ข้อ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาปริ ญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรื อต่างประเทศซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.25 หรื อเทียบเท่า
หรื อ
2) เป็ นผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาภาษาอังกฤษ
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาแล้ว โดยมีจาํ นวนหน่วยกิตสะสมอย่างน้อยในรายวิชา ไม่
ตํ่ากว่า 27 หน่วยกิต และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.25 และต้องสอบผ่านวิชา อ.786
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา
3) มีความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ โดยวัดจากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
จัดทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษตามรายชื่อและระดับคะแนนดังต่อไปนี้






TOEFL (Paper-based) ไม่นอ้ ยกว่า 550 หรื อ
TOEFL (Computer-based) ไม่นอ้ ยกว่า 213 หรื อ
TOEFL (Internet-based) ไม่นอ้ ยกว่า 80 หรื อ
IELTS ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 6 หรื อ
TU-GET ไม่นอ้ ยกว่า 550
โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) พิจารณาคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร จากผลการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
2) ข้อเสนอหัวข้อวิจยั ระดับดุษฎีบณั ฑิตที่เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ จํานวนไม่เกิน 1,000 คํา
3) จดหมายรับรอง จํานวน 2 ฉบับ
4) การสอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ
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5) กรณี ที่ผสู้ มัครมิได้ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมาก่อน ให้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ขอ้ 6 รวมทั้งให้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามข้อ 6.3
6) เงื่ อ นไขอื่ น ๆให้ เ ป็ นไปตามประกาศรั บ สมัค รบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
1) เป็ นหลักสูตรไม่เต็มเวลาในระบบทวิภาค จัดการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการ คือ เรี ยนวันเสาร์
และอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ใช้ปฏิทินการศึกษาเช่นเดียวกับหลักสูตรภาค
ภาษาไทยประกอบด้วย สอง ภาคการศึกษา คือ ภาคหนึ่ง (มิถุนายน-กันยายน) และภาคสอง
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้
โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ และให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละลักษณะวิชา ให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ
2) เป็ นหลักสูตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ การจัดการศึกษาประกอบด้วย การบรรยายใน
ชั้นเรี ยน การสัมมนา การอภิปราย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจยั การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และทํา
วิทยานิพนธ์
3) เป็ นหลักสูตรปริ ญญาเอกแบบสอง ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ และมีการ
สอบวัดคุณสมบัติ
4) มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72/93 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาบังคับ 18/36 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6/9 หน่วยกิต และ วิทยานิพนธ์ 48/48 หน่วยกิต
5) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิให้ศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบณั ฑิต อาจขอโอนลักษณะ
วิชาทุกวิชาที่เรี ยนในหลักสูตรมหาบัณฑิต ยกเว้นวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นลักษณะวิชาในหลักสูตร
ดุษฎีบณั ฑิตได้ ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นลักษณะวิชาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า B โดยวิชาที่ได้รับโอน จะได้รับ
การบันทึกค่าระดับเดิม และให้นาํ หน่วยกิตมาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม นอกจากนี้ นักศึกษา
จะต้องเรี ยนวิชาบังคับในหลักสูตรดุษฎีบณั ฑิต จํานวน 18 หน่วยกิต
6) นักศึกษาที่มิได้ศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจขอเทียบลักษณะวิชาที่เคยเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา มา
เป็ นลักษณะวิชาในหลักสูตรดุษฎีบณั ฑิตได้ โดยเทียบได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยกิตราย
วิชาทั้งหมด ทั้งนี้ตอ้ งได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า B หรื อเทียบเท่า และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
โครงการก่อน โดยวิชาที่ได้รับการเทียบจะได้รับการบันทึกอักษร ACC และไม่ให้นาํ หน่วยกิตมา
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คํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม นอกจากนี้นกั ศึกษาจะต้องเรี ยนวิชาบังคับในหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
จํานวน 18 หน่วยกิต และ วิชาเลือกในหลักสูตรมหาบัณฑิต 6 หน่วยกิต
7) นักศึกษาอาจถูกกําหนดให้ศึกษารายวิชาอื่น ที่มีการเปิ ดการเรี ยนการสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ซึ่งจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ ให้ได้
ระดับ P (ผ่าน) หรื อได้รับอนุมตั ิให้ศึกษาโดยไม่ตอ้ งวัดผล (Audit) โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมใน
หลักสูตร
8) นักศึกษาจะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรทั้งหมดไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
นับจากวันที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา โดยจะต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมดไม่ต่าํ กว่า
3.00 มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
9) การสอบวัดคุณสมบัติ
ก. นักศึกษามีสิทธิ สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อศึกษาและสอบผ่านรายวิชาบังคับระดับดุษฎีบณั ฑิต
อย่างน้อย 18 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาทั้งหมดไม่ต่าํ กว่า 3.00
ข. การสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎี และการสอบปากเปล่า โดย
โครงการฯ จัดสอบปี ละ 3 ครั้ง
ค. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ P (ผ่าน) ภายในเวลาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา
หลังจากได้รับอนุมตั ิให้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ง. นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
10) วิทยานิพนธ์
ก.
นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรดุษฎีบณั ฑิตได้ เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผา่ น
ได้ระดับ P แล้ว
ข.
เมื่อนักศึกษาจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้ น และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เห็นชอบแล้ว โครงการฯจะเสนอรายชื่อเพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก ซึ่งเป็ นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ร่ วม (ถ้ามี) และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิท้งั จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทําการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อจดทะเบียนวิทยานิพนธ์
และสอบวัดคุณสมบัติผา่ น ได้ระดับ P แล้ว

-6-

ค.
ง.

นักศึกษาจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ต่าํ กว่า 80,000 คํา
เมื่อนักศึกษาจดทะเบียนวิทยานิพนธ์เป็ นจํานวน 24 หน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจะต้องนําเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวกับการเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์ ในที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง มิฉะนั้นจะ
ไม่ได้รับอนุมตั ิให้จดทะเบียนวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม
จ. การสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อการสอบโครงการฯ จะ
เสนอคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่ งเป็ นอาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทําการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ น
ประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
ฉ. การสอบวิทยานิพนธ์ให้ทาํ โดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไปเข้าฟังการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้
ช. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องมีมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

8.11 การพ้นจากสภาพนักศึกษา
ก. สถานภาพการเป็ นนักศึกษาและการพ้นสภาพนักศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม)
ข. นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ต้อง
พ้นจากสภาพนักศึกษาในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่สามารถสอบผ่านการศึกษารายวิชาตามหลักสูตร
ภายใน 4 ภาคการศึกษา นับจากวันที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา โดยได้ค่าเฉลี่ยสะสมของวิชา
ทั้งหมดตํ่ากว่า 3.00 ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 8.8
ค. นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ นภายใน 3 ครั้ง
9. ระยะเวลาการศึกษา
ก. นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้โอนเข้า
หลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ จะต้องศึกษาให้สาํ เร็ จภายในระยะเวลาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
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ข.

นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญามหาบัณฑิต ต้องศึกษาให้สาํ เร็จตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ค. นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้โอนเข้า
หลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตได้ แต่ต่อมาภายหลังประสงค์ที่จะโอนกลับเข้าหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ภายในกําหนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้โอนเข้าหลักสูตรดุษฎีบณั ฑิต
และจะต้องศึกษาให้สาํ เร็ จตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภายใน 14 ภาคการศึกษา นับแต่
วันขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) ในครั้งแรก

10. การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษารายวิชาได้ ไม่ต่าํ กว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การจดทะเบียนตํ่ากว่าที่กาํ หนดไว้ จะ
ทําได้ในกรณี เจ็บป่ วย หรื อ กรณี ที่เป็ นภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาผูน้ ้ นั
กรณี จดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา ภาคละไม่ต่าํ กว่า 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาใดมีความจําเป็ นที่ไม่อาจลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องลาพักการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
1) การวัดผลการศึกษา
ก. การวัดผลการศึกษา แบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
ข. การนับหน่วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตของลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S
หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า B เท่านั้น และรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า B ให้นาํ มาคํานวนค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
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ค.

นักศึกษาที่ได้ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อ ระดับ
ไม่ต่าํ กว่า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชา
นั้นอีก
เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ง. การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผา่ น)
โดยไม่มีค่าระดับ
จ. การวัดผลวิทยานิพนธ์แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้
จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
ฉ. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
2) การสํ าเร็จการศึกษา
ก. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 93/72 หน่วย
กิต
และได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่โครงการและหลักสูตรได้กาํ หนดไว้ครบถ้วน
ข. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่าํ กว่า 3.00
ค. สอบผ่านการวัดคุณสมบัติได้ระดับ P
ง. ได้ระดับ P ในการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
จ. สอบผ่านวิทยานิพนธ์ได้ระดับ S โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่
คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้ง กรรมการต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว
มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
ฉ. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
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มาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นโดยจะต้อง
(1) เป็ นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง
(2) มีกองบรรณาธิ การที่ทาํ หน้าที่คดั เลือกผูป้ ระเมินบทความ หรื อมีคณะทํางาน
หรื อบุคคลที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบบทความที่สมควรได้รับการตีพิมพ์ หรื อมี
คณะทํางานหรื อบุคคลที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบบทความวิทยานิพนธ์
(3) เป็ นวารสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโครงการปริ ญญาเอกสาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา
ช.

ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด

12. งบประมาณค่าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร 582,000 บาท
13. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและโครงสร้ างหลักสู ตร
1) แบบ 2.1 สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท 72 หน่วยกิต
2) แบบ 2.2 สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
93 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร

วิชาบังคับระดับมหาบัณฑิต
วิชาบังคับระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ ํ าเร็จปริญญาโท

แบบ 2.2 ผู้ทโี่ อนมาจากหลักสู ตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มธ.

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
93 หน่ วยกิต
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กรณี นกั ศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับเทียบโอนรายวิชาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
อื่นๆ ในหลักสูตรทดแทนรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน
รหัสวิชา
- รหัสวิชาประกอบด้วยอักษรย่อ ตามด้วยเลขรหัส 3 ตัว ดังนี้
อ. รายวิชาในสาขาภาษาอังกฤษ
EG รายวิชาในสาขาภาษาอังกฤษ
- เลขหลักหน่วย แสดงวิชาบังคับหรื อวิชาเลือก
0 - 5 หมายถึง วิชาบังคับ
6 - 9 หมายถึง วิชาเลือก
- เลขหลักสิ บ แสดงหมวดวิชา
1 - 2 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3 – 4 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการสื่ อสารระหว่าง
วัฒนธรรม
5 – 6 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรม
7 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการสัมมนา
8 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการวิจยั และวิทยานิพนธ์
- เลขหลักร้อย แสดงระดับวิชา
7 หมายถึง วิชาระดับสูง
8 หมายถึง วิชาบังคับในระดับปริ ญญาเอก
9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก
รายวิชา
วิชาบังคับ
1) วิชาบังคับระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาแบบ 2.2 ผูท้ ี่โอนมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา มธ. จะต้องศึกษาวิชาบังคับระดับมหาบัณฑิต จํานวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
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รหัส

รายวิชา

อ.600
EG 600
อ. 610
EG 610

การเขียนทางวิชาการ
Academic Writing
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับอังกฤษศึกษา
Applied Linguistics in English Language
Studies

อ. 630
EG 630
อ. 650
EG 650
อ. 680
EG 680

การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
วรรณกรรมหลากวัฒนธรรม
World Literatures
ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับภาษาอังกฤษศึกษา
Research Methodology for English
Language Studies
สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา
Seminar in English Language Studies

อ. 770
EG 770

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

2) วิชาบังคับระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต นักศึกษาแบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาโท และนักศึกษา
แบบ 2.2 ผูท้ ี่โอนมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มธ. จะต้อง
ศึกษาวิชาบังคับระดับดุษฎีบณั ฑิต จํานวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัส

รายวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

อ. 810
EG 810
อ. 811
EG 811

หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ ประยุกต์
Selected Topics in Applied Linguistics
นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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อ. 830
EG 830
อ. 850
EG 850
อ. 880
EG 880
อ. 881
EG 881

หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านการสื่ อสารระหว่าง
วัฒนธรรม
Selected Topics in Intercultural
Communication
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านทางวรรณกรรม
Selected Topics in Textual Studies
ระเบียบวิธีการวิจยั ขั้นสูงสําหรับภาษาอังกฤษศึกษ
Advanced Research Methodology for English
Language Studies
การศึกษาเฉพาะด้านขั้นสูง
Advanced Directed Studies

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

วิชาเลือก
นักศึกษาแบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาโท จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก จํานวน 2
วิชา 6 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาแบบ2.2 ผูท้ ี่โอนมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มธ. จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก จํานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์
รหัส
รายวิชา
อ. 716 ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
EG 716 Methodology in English Language
Instruction
อ. 717 วรรณกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ
EG 717 Literature in the English Language
Classroom
อ. 718 การวัดและประเมินผลทางภาษา
EG 718 Language Assessment

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
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อ. 719
EG 719
อ. 726
EG 726
อ. 727
EG 727
อ. 728
EG 728

การพัฒนาหลักสูตรและสื่ อวัสดุการสอน
เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ
Syllabus and Material Design in English
Language Education
การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Pedagogical English Grammar
เทคโนโลยีการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ
Technology in English Language
Teaching and Learning
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
English for Specific Purposes

หมวดวิชาการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
รหัส
รายวิชา
อ. 736
EG 736
อ. 737
EG 737
อ. 738

ภาษา วาทกรรม และอัตลักษณ์
Language, Discourse and Identity
อัตลักษณ์และความเป็ นโลกาภิวตั น์
Identity and Globalization
การเรี ยนการสอนการสื่ อ สารระหว่ า ง
วัฒนธรรม
EG 738 Intercultural Communication Education
อ. 739 ประเด็ น ปั ญหาการสื่ อสารระหว่ า ง
วัฒนธรรมในวัฒนธรรมไทยร่ วมสมัย
EG 739 Intercultural Communication Issues in
Contemporary Thai Culture
อ. 746 สัมมนาการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมใน
องค์กรระหว่างประเทศ

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
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EG 746 Seminar in Intercultural Communication
in International Organizations

หมวดวิชาวรรณกรรม
รหัส
รายวิชา
อ. 756
EG 756
อ. 757
EG 757
อ. 758
EG 758
อ. 759
EG 759
อ. 766
EG 766
อ. 767
EG 767

แนวความคิดในการศึกษาวรรณกรรม
Trends in Literary Studies
ภาษาและลีลา
Language and Style
ภาษาและนํ้าเสี ยง
Language and Voice
เรื่ องเล่า
Narratives
กวีนิพนธ์
Poetry
การวิเคราะห์ภาษากับการแปล
Language Analysis and Translation

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วิชาเลือกอืน่ ๆ
3 (3-0-9)
อ. 786 หั ว ข้อ ศึ ก ษาเฉพาะด้ า นภาษาอัง กฤษ
ศึกษา
EG 786 Selected Topics in English Language
Studies
(เฉพาะนักศึกษาแบบ 2.2 ผูท้ ี่โอนมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา มธ.)
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วิทยานิพนธ์
รหัส
รายวิชา
อ. 900 วิทยานิพนธ์
EG 900 Thesis

จํานวนหน่วยกิต
48

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษา แบบ 2.1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 810
อ. 830
อ. 850

รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านวรรณกรรม
3
9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 880
อ. 811
อ. 881

รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
3
ระเบียบวิธีการวิจยั ขั้นสูงสําหรับภาษาอังกฤษศึกษา
นานาภาษาอังกฤษโลก
3
การศึกษาเฉพาะด้านขั้นสูง
3
9

ปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
การสอบวัดคุณสมบัติ
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิชาเลือก 2 วิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
6
3
9

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9
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แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษา แบบ 2.2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 600
อ. 680
อ. 610

รายวิชา
การเขียนทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับภาษาอังกฤษศึกษา
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับอังกฤษศึกษา
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3
3
3
9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 630
อ. 650
อ. 770

รายวิชา
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
วรรณกรรมหลากวัฒนธรรม
สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3
3
3
9

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
วิชาเลือก 3 วิชา
9
(ต้องเลือกวิชา อ. 786 หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา)
สอบเลื่อนวิทยฐานะ
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส
อ. 880
อ. 811
อ. 881

รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ระเบียบวิธีการวิจยั ขั้นสูงสําหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3
นานาภาษาอังกฤษโลก
3
การศึกษาเฉพาะด้านขั้นสูง
3
9
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 810
อ. 830
อ. 850

รายวิชา

จํานวนหน่วยกิต

หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ ประยุกต์
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านวรรณกรรม

3
3
3
9

(สอบวัดคุณสมบัติ)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9
9

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

- 19 -

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
9

ปี ที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
อ. 900

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่วยกิต
3

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับระดับมหาบัณฑิต
อ. 600
การเขียนทางวิชาการ
3 (3-0-9)
EG 600
Academic Writing
หลักการเขียนงานทางวิชาการ งานเขียนทางวิชาการประเภทต่าง ๆ การทบทวนวรรณกรรม
การเรี ยบเรี ยงข้อมูล การอภิปรายผลวิจยั การสรุ ป ท่วงทํานองการเขียน และลักษณะต่างๆ
ของการใช้ภ าษาที่ ป รากฏในงานเขี ย นเชิ งวิ ช าการ วิ ท ยานิ พ นธ์ และงานเขี ย นต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
อ. 610
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 610
Applied Linguistics in English Language Studies
หลักการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์ที่นาํ มาใช้ในการเรี ยนการสอนและการศึกษา
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ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในทางธุ รกิจ การสื่ อสาร วิทยาศาสตร์ สุขภาพและ
อื่นๆ
อ. 630
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
EG 630 Intercultural Communication
ทฤษฎีการสื่ อสาร ทฤษฎีการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับ
สังคม ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็ นภาษากลาง และภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษาที่ใช้กนั ทัว่ โลก
อ. 650
วรรณกรรมหลากวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
EG 650
World Literatures
ทฤษฎี กรอบความคิด และ แนวคิดใหม่ในการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่ เป็ นงานเขียนหรื อแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เน้นการศึกษาเนื้ อสาร ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและ แนวคิดที่เป็ นรากฐานของสังคมและวรรณกรรมจากคลังวรรณกรรมโลกที่
ได้รับการยอมรับและพัฒนาขึ้นใหม่
อ. 680 ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 680 Research Methodology for English Language Studies
แนวคิดพื้นฐานของวิธีการวิจยั ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ การออกแบบการวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สถิ ติที่จาํ เป็ นต่อการวิเคราะห์ และการตี ความ โดยเน้นที่ การ
ดํา เนิ น การวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ การสื่ อ สารข้า มวัฒ นธรรม และ
วรรณกรรม
อ. 770
สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 770
Seminar in English Language Studies
ประเด็นเฉพาะบางประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการบูรณาการองค์ความรู ้ ในสาขาภาษาศาสตร์
ประยุก ต์ การสื่ อ สารระหว่า งวัฒ นธรรมและการศึ ก ษาวรรณกรรม เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์
ประเด็นปั ญหาวิจยั และการศึกษาประเด็นดังกล่าวในเชิ งลึ ก โดยเน้นการอภิ ปรายในกลุ่ม
นักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและดําเนินการอภิปราย
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วิชาบังคับระดับดุษฎีบัณฑิต
อ. 810
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3 (3-0-9)
EG 810
Selected Topics in Applied Linguistics
ประเด็นปั จจุบนั และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ประยุกต์ การศึกษาแนวโน้มของงานวิจยั
และระเบียบวิธีวิจยั ในสาขา ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
อ. 811
นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-9)
EG 811
World Englishes
บทบาทของภาษาอังกฤษ ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ของภาษาอังกฤษ ความแตกต่าง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ความหลากหลายทางภาษา ภาษาอังกฤษของชนกลุ่มต่ างๆ
นัยสําคัญและอิทธิ พลของนานาภาษาอังกฤษโลกที่มีต่อวรรณกรรม การสอนภาษาอังกฤษ
ปั ญหาด้านการสอน ปั ญหาของนานาภาษาอังกฤษโลกในบริ บทวิชาชีพ
อ. 830
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
EG 830
Selected Topics in Intercultural Communication
ประเด็นปั จจุบนั และงานวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์แนวโน้ม
งานวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั และการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ดงั กล่าวในงานวิจยั
อ. 850
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านทางวรรณกรรม
3 (3-0-9)
EG 850
Selected Topics in Textual Studies
ประเด็นปั จจุบนั และงานวิจยั ทางวรรณกรรม การอ่านเชิ งวิจารณ์ บทความทางวิชาการที่
เกี่ ยวข้องกับความสนใจของนักศึ กษา ศึ กษาแนวโน้มการวิจยั และระเบี ยบวิธีวิจยั ด้าน
วรรณกรรม

อ. 880
EG 880

ระเบียบวิธีการวิจยั ขั้นสูงสําหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
Advanced Research Methodology for English Language
Studies
ระเบี ยบวิ ธีวิจยั โดยเน้นการวิจยั ทางภาษาในระดับสู งทั้งในเชิ งคุ ณภาพและปริ มาณ การ
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ออกแบบวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิจยั ภาษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการตีความข้อมูล โดย
เน้นที่การดําเนินการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ประยุกต์ การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม และ
วรรณกรรม
อ. 881
การศึกษาเฉพาะด้านขั้นสูง
3 (3-0-9)
EG 881
Advanced Directed Studies
การศึกษาหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษศึกษาในเชิงลึกเพื่อการศึกษาวิจยั ในระดับสูง โดยเน้น
หัวข้อด้านภาษาศาสตร์ ประยุกต์ การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม และวรรณกรรม ตามความ
สนใจของนักศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ เป็ นผูด้ ูแล

วิชาเลือก
หมวดวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์
อ. 716
ระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
EG 716 Methodology in English Language Instruction
พัฒนาการของระเบียบวิธีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การสอนทักษะการฟัง
พูด อ่ าน และเขี ยน ทฤษฎี และแนวคิ ด ที่ สนับสนุ นระเบี ย บวิธีแบบต่ างๆ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีและเทคนิคการสอน

อ. 717 วรรณกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
EG 717 Literature in the English Language Classroom
ทฤษฎี งานวิจยั และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ในการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงกลวิธีและเทคนิคในการนําวรรณกรรมมาใช้ในการสอนภาษา
อ. 718 การวัดและประเมินผลทางภาษา
3 (3-0-9)
EG 718 Language Assessment
แนวคิดและประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการวัดและประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
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ผู ้เ รี ยน โดยเน้ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จัย วิ ธี ก าร เครื่ องมื อ และกระบวนการการวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการ และออกแบบเครื่ องมือการวัดผล
แบบต่างๆ ซึ่ งรวมถึงแบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่ผสู ้ อนสร้างขึ้น ให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และการวัดผล
อ. 719

การพัฒ นาหลัก สู ต รและสื่ อ วัส ดุ ก ารสอนเพื่ อ การศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
EG 719 Syllabus and Material Design in English Language Education
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรและสื่ อวัสดุการสอนสําหรับการสอน
ภาษาอังกฤษในบริ บทต่ าง ๆ และการนําทฤษฎี ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ในชั้นเรี ยน โดยเน้นการ
ประยุก ต์ท ฤษฎี ท างภาษาศาสตร์ ป ระยุก ต์แ ละการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษมาใช้ใ น
กระบวนการต่ า งๆ ในการพัฒ นาหลัก สู ต รและสื่ อวัส ดุ ได้แ ก่ การรวบรวมข้อ มู ล การ
ออกแบบ และการประเมินหลักสูตรและสื่ อวัสดุ

อ. 726
การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
EG 726 Pedagogical English Grammar
วิธีการสอนไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ระบบไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ บทบาทของการสอน
ไวยากรณ์ เทคนิ ค การสอนไวยากรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการวัด ความสามารถด้า น
ไวยากรณ์ ของผูเ้ รี ยน ตลอดจนประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ ในการพัฒนาทักษะการพูด ฟั ง อ่าน
เขียนของผูเ้ รี ยน
อ. 727
เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
EG 727 Technology in English Language Teaching and Learning
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การ
พัฒ นาความรู ้ ด้า นเทคโนโลยี แ ก่ ผูเ้ รี ย นและผูส้ อน การใช้เ ทคโนโลยี ใ นการออกแบบ
กิจกรรมในชั้นเรี ยนและสื่ อวัสดุการสอน โดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
อ. 728
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
3 (3-0-9)
EG 728
English for Specific Purposes
หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะ
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ด้า น รวมทั้ง การประยุก ต์ห ลัก การ ทฤษฎี และงานวิ จ ัย เพื่ อ การสอนและการฝึ กอบรม
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

หมวดวิชาการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
อ. 736
ภาษา วาทกรรม และอัตลักษณ์
3 (3-0-9)
EG 736
Language, Discourse and Identity
ทฤษฎี งานวิ จ ัย และประเด็น ปั จ จุ บนั เกี่ ยวกับภาษา วาทกรรม และอัต ลัก ษณ์ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม การศึกษาวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ภาษา วาทกรรม และอัตตลักษณ์และผลกระทบของปั จจัยเหล่านั้นต่อภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
ในบริ บทของการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
อ. 737
อัตลักษณ์และความเป็ นโลกาภิวตั น์
3 (3-0-9)
Identity and Globalization
EG 737
ความขัดแย้งระหว่างอัตลักษณ์ระดับท้องถิ่นกับความเป็ นโลกาภิวตั น์ในการสื่ อสารระหว่าง
วัฒนธรรม ความขัดแย้งระหว่างอัตลักษณ์กบั วัฒนธรรม การจัดการและการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ผลกระทบของความเป็ นโลกาภิวตั น์ ความเป็ นนานาชาติและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่มีต่อการดํารงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์

อ738
การเรี ยนการสอนการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
EG 738
Intercultural Communication Education
การเรี ยนการสอนและความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในระบบการศึกษา
ในภูมิภ าคสํา คัญของโลก นัย สําคัญ ของความเป็ นนานาชาติ ผลกระทบของการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมและความเป็ นนานาชาติที่มีต่อระบบการศึกษาและหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทย
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อ. 739

ประเด็นปั ญหาการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในวัฒนธรรม 3 (3-0-9)
ไทยร่ วมสมัย
Intercultural Communication Issues in Contemporary Thai
EG 739
Culture
วัฒ นธรรมไทยในสั ง คมนานาชาติ แ ละสั ง คมโลกาภิ ว ัต น์ ผลกระทบของการถ่ า ยทอด
วัฒ นธรรมอื่ น ๆ ที่ มี ต่ อ สัง คมและวัฒ นธรรมไทยร่ ว มสมัย ทรรศนะทางประวัติ ศ าสตร์
เกี่ยวกับอิทธิ พลตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้านนโยบาย
การแผ่อาํ นาจโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือ

อ. 746

สัม มนาการสื่ อ สารระหว่ า งวัฒ นธรรมในองค์ก รระหว่า ง 3 (3-0-9)
ประเทศ
EG 746
Seminar in Intercultural Communication in International
Organizations
แนวทางและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในองค์กรระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในองค์กร
ดังกล่าว

หมวดวิชาวรรณกรรม
อ. 756
แนวความคิดในการศึกษาวรรณกรรม
3 (3-0-9)
EG 756
Trends in Literary Studies
ทฤษฎีทางวรรณคดี ศึกษา ทฤษฎีวรรณคดี วิจารณ์ และการประยุกต์ทฤษฎีดงั กล่าวเพื่อการ
ประเมิ น และตี ค วามงานวรรณกรรมและการวิ เ คราะห์ แ นวความคิ ด และพัฒนาการของ
ความคิดในการศึกษาวรรณกรรม
อ. 757
ภาษาและลีลา
3 (3-0-9)
Language and Style
EG 757
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและวิเคราะห์ภาษาเขียนประเภทต่าง ๆ และงาน
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เขียนจากหลายยุคสมัย ลักษณะภาษาเขียนที่เด่นและนับเป็ นลีลาของงานเขียนแต่ละประเภท
แง่มุมต่าง ๆ ของวาทกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสารและบริ บท และภาษากับอํานาจ
อ. 758
ภาษาและนํ้าเสี ยง
3 (3-0-9)
EG 758
Language and Voice
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการศึกษาบทพูดที่ปรากฏอยูใ่ นบทละคร เรื่ องสั้น
สุ นทรพจน์ บทสนทนาในวรรณกรรม และในชีวิตประจําวัน รวมทั้งลักษณะภาษาพูด และ
นํ้าเสี ยงที่ปรากฏในบทพูด
อ. 759
เรื่ องเล่า
3 (3-0-9)
Narratives
EG 759
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ องเล่าประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย มุขปาฐะ เรื่ อง
จริ ง ชี วประวัติ และเรื่ องแต่ง การนําวิธีการวิจยั ด้านการศึกษาเรื่ องเล่าไปใช้กบั ศาสตร์ ดา้ น
ภาษาศาสตร์ สงั คม สัญศาสตร์ และการวิเคราะห์ปริ เฉท

อ. 766
กวีนิพนธ์
3 (3-0-9)
EG 766
Poetry
ทฤษฎี แ ละแนวทางการศึ ก ษากวีนิ พนธ์ การตี ค วามและการซาบซึ้ งในรสกวีนิ พ นธ์ การ
วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของกวีนิพนธ์ การศึกษาเนื้ อสาร และลีลาของบทกวีจาก
ยุคสมัยและผูเ้ ขียนต่าง ๆ

อ. 767
การวิเคราะห์ภาษากับการแปล
3 (3-0-9)
EG 767
Language Analysis and Translation
ทฤษฎีและกลวิธีการแปล การวิเคราะห์ภาษาในวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบ
ของภาษากับความหมาย หน่ วยของภาษา ความเท่าเทียมกันของภาษา เพื่อประยุกต์ในการ
แปลและการวิจยั ด้านการแปล
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วิชาเลือกอืน่ ๆ
อ. 786
หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 786
Selected Topics in English Language Studies
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หั ว ข้อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา และการนํา ทฤษฎี ดัง กล่ า วไป
ประยุกต์ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์
อ. 900 วิทยานิพนธ์
48
EG 900 Dissertation
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
เขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการหรื องานวิจยั
อย่างมีจริ ยธรรม

