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ข้อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Pgram in Linguistics
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ )
ชือย่ อ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (Linguistics)
ชือย่ อ B.A. (Linguistics)
. วิชาเอก (ถ้ามี)
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
135 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2556
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที … / …
เมือวันที … .. เดือน ....ธันวาคม... พ.ศ. … …

ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที … / … เมือวันที … .... เดือน .....มกราคม.... พ.ศ.
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที…… / ….
เมือวันที … .. เดือน ...กุ มภาพั นธ์... พ.ศ. … …
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
25
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
ผู้ทีสํ าเร็จการศึกษาหลักสู ตรนี สามารถประกอบอาชีพทั งในหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทีเกียวกับการใช้ ภาษาทั ง
ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ
8.1 งานวิชาการ เช่ น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ เป็ นต้น
8.2 งานท่ องเทียวและบริการ เช่ น เจ้ าหน้ าทีการท่ องเทียวและงานบริการ
8.3 งานธุรกิจการพิมพ์และงานเขียน เช่ น บรรณาธิการ นักเขียน เป็ นต้ น
8.4 งานการแปล
8.5 งานทีเกียวกับการใช้ ภาษา เช่ น เจ้าหน้ าทีทํางานเกียวกับภาษาทั งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
8.6 งานสายการบิน เช่ น พนักงานต้อนรับของสายการบิน
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิ ต
. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ. - ) ได้มีการกํา หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ข้ อ หนึงคือ มุ ่ ง พัฒ นาคุณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู ่ สัง คมแห่ ง ภูมิ ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ เพือนําไปสู ่ สัง คมแห่ งความสุ ขอย่ า งมี
ภูมิคุ ้ มกัน รวมทั งกรอบการพัฒนาประเทศเพือนําไปสู ่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ2558 จึงจําเป็ นอย่ างยิงทีจะต้ องพัฒนา
บัณฑิตให้ มีความเข้ มแข็งและอยู ่อย่างเข้าใจถึงสภาวะทีหลากหลายและความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมบนพื นฐานของ
ภูมิปัญญาไทยและความพอเพียง
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในกรอบแผนอุ ดมศึ กษาระยะยาว พ.ศ.
– พ.ศ.
มีเ ป้ าหมายสํ าคั ญ ที จะยกระดับคุณภาพการศึ กษาไทย
ระดับอุดมศึกษาเพือผลิตและพัฒนาบัณฑิตทีมีคุณภาพในการปรับตัวให้ เข้ ากับงานทีเกิดขึ นได้ตลอดชีวิต รวมทั งการสร้ างเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และความมีเอกภาพอย่างมีระบบ เพือเพิมขีดความสามารถของบัณฑิตในการแข่ งขันในโลกโลกาภิวัตน์ ได้ ซึงก็
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการศึ กษาแห่ งชาติฉบับที และฉบั บที ที มุ ่ งเน้ นให้ ผู ้ เรี ยนมี ทักษะในการใช้ ชี วิต มี ความรอบรู้ และ
ความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขัน เพือรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
(ค.ศ. ) ดังนัน การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและการสือสาร ความรู้ ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งการคิดวิเคราะห์ เชิงบูรณาการกับศาสตร์ อืนๆ และการคิดเชิงวิพากษ์
กับบริบทแวดล้ อมทางสั งคมวัฒนธรรมไทย ก็จะเป็ นการเพิมขีดความสามารถให้ แก่ บัณฑิตที จะเป็ นบุ คลากรทีมีคุณภาพของประเทศ
ต่อไปในอนาคต การผลิตบัณฑิตทีมีความรอบรู ้ ด้านภาษากับสังคม และการผลิตนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ เชิงบูรณาการ จึงนั บว่ าเป็ น

ภารกิจสําคัญอีกประการหนึงของหลักสู ตรภาษาศาสตร์ ดังนั นหลักสู ตรภาษาศาสตร์ จึงได้ ปรับเนื อหาวิชาทีสร้ างองค์ ความรู ้ ทางด้ าน
ภาษาศาสตร์ เชิงสั งคมและวัฒนธรรม ขึ น
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงสถานการณ์ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ดังกล่ าว จึงมีเป้าหมายทีจะพัฒนาเนื อหาวิชาและกระบวนการเรียนการสอนให้ นักศึกษามีความเข้ มแข็งในการใช้ ภาษาทั งภาษาไทย ภาษา
ประเทศเพือนบ้ าน และภาษาอั งกฤษ เพือที จะสร้ า งบั ณฑิตทีมีคุณภาพทางวิ ชาการและส่ งเสริ มขีดความสามารถในการแข่ งขันใน
ตลาดแรงงาน และสามารถนําวิชาความรู ้ นําไปใช้ ในการประกอบอาชีพและการแสวงหาความรู ้ ในระดับที สูงขึนได้ มีรายวิชาที เน้ นความ
เข้ มแข็งทางภาษาศาสตร์ เช่ น ด้ านสั ทศาสตร์ สั ทวิทยา ด้ านระบบคําและวากยสั มพันธ์ ด้านระบบข้ อความ ฯลฯ เพือให้ นั กศึ กษาไป
ประยุกต์ ใช้ ในการประกอบอาชีพและสอนภาษาได้ นอกจากนี หลักสู ตรภาษาศาสตร์ ทีปรั บปรุ งใหม่ ย ังมี รายวิชาทีเน้ นทั กษะการสื อสาร
การคิดวิเคราะห์ เช่ น วิชาภาษากับการสื อสาร การอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ด้านภาษาศาสตร์ รวมไปถึงเทคนิคการสื อความทั งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น มีรายวิชาทีเน้ นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่ น วิชาภาษาอังกฤษ
ในโลกปัจจุบัน ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนียั งเน้ นกระบวนวิชาในเชิงประยุกต์ และ
บูรณาการ เช่ น ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ เน้ นรายวิชาด้านสัมมนาและการวิจัยด้ วยการเพิมรายวิชาสัมมนาหัวข้ อปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ ภาคสนาม เพือให้ นักศึกษาค้นคว้ าหาความรู ้ เรียบเรี ยงเป็ นงานเขียนและอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นทางวิชาการได้
ขณะเดียวกันหลักสูตรภาษาศาสตร์ ยังมีรายวิชาเลือกทีผู ้เรียนสามารถนําไปประยุ กต์กับอาชีพ เช่ น รายวิชาด้านการสอนภาษาต่ างประเทศ
การสอนภาษาไทยให้ แก่ ชาวต่ างชาติ การทดสอบภาษา เป็ นต้ น มี รายวิชาเชิงเนื อหาและทฤษฎีที มีความทันสมั ยให้ เข้ ากับวิทยาการ
สมัยใหม่ เช่ น รายวิชาภาษาศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์ เพือให้ นักศึกษาสามารถนําความรู ้ ไปประยุกต์ ใช้ ในสั งคมแห่งเทคโนโลยีได้ รายวิชา
ต่างๆ ทีกล่าวมาข้างต้นนี นอกจากจะช่ วยให้ ผู ้เรียนพัฒนาความรู ้ และทักษะทางการสื อสารและการใช้ ชีวิตในสังคมเพือการประกอบอาชี พ
ได้แล้ ว ยังสามารถต่ อยอดไปสูก่ ารศึกษาขั นสู งต่อไปได้
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มีพันธกิจทีจะพัฒนาและถ่ายทอดความรู ้ เสริม สร้ างบุคคลให้มีความรู ้ ใน
วิชาชีพชั นสู ง มีสติปัญญา ความคิด และความรับผิดชอบต่ อสั งคม มีวิสัยทัศน์ ทีจะเป็ นสถาบันชั นนําแห่ งการเรียนรู ้ ในอาเซียน พัน ธ
กิจหลักทีสํ าคัญก็คือ ร่ วมนําสั งคม สื บสาน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั งในระดับ ภู มิภ าคและระดับ สากล ส่ วนคณะ
ศิลปศาสตร์ มีพันธกิจในการสร้ างความเป็ นเลิศทางภาษาและวัฒนธรรม และการส่ งเสริมการศึกษาวิจัยและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
ต่างๆ ทางภาษา มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เพือทีจะผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู ้ มีวิจารณญาณในการรั บผิดชอบต่ อตนเองและสั งคม
อนุรักษ์ ส่ งเสริม ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม เพือการพัฒนาสั งคมและท้ องถินอย่างยังยืน ดังนั นหลักสู ตรภาษาศาสตร์ จึงได้ มี
การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้ มีความสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ ดังกล่ าว รวมทั งเพิมเติมรายวิชาให้
ทั น สมั ย มากยิงขึ น ทั งนี ก็ เ พือมุ ่ ง เน้ น การผลิต บั ณ ฑิ ต ที มี ค วามสามารถด้ า นความรู ้ แ ละทั กษะการใช้ ภ าษาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่ า งประเทศ ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ บัณ ฑิ ตของหลั กสู ต รภาษาศาสตร์ จ ะสามารถประยุก ต์ ความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
ภาคสนามทีได้รับจากหลักสูตรฯ นําไปใช้ เป็ นเครืองมือในการประกอบอาชีพตามทีระบุไว้ ในข้อ และยั งจะเป็ นกําลังสํ าคัญของชาติ
ในการพัฒนาและสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่ างบุคคลในชาติและนานาชาติ

. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับ หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
วิชาศึกษาทัวไป
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
(--)
TU100 Civic Education
มธ.
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(--)
TU110 Intergrated Humanities
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2- -4)
TU 120 Integrated Social Sciences
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2- -4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
มธ.
คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
( - -6)
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - -6)
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - -6)
TU 153 General Concepts of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - -6)
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพื นฐาน
( - -6)
TU 155 Fundamental Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
( - -6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
ท.
การใช้ ภาษาไทย
( - -6)
TH 161 Thai Usage
ท. 162 การเขียนรายงานทางวิชาการ
( - -6)
TH 162 Report Writing
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 070 English Course 1
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - -6)
EL 172 English Course 3
วิชานอกสาขา
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG231 Paragraph Writing

อ. การฟัง-การพูด
EG241 Listening-Speaking1

(--)

12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะมีการปรับเนื อหาและวิธีการสอน ตลอดจนการประเมินผลตามความ
เหมาะสมกับระดับความรู ้ และประสบการณ์ ของนักศึกษาวิชาเอกเมือต้ องเรียนร่ วมกับนักศึกษาหลักสู ตรอืน

ข้อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ สรรค์ สร้ างสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม สร้ างความรอบรู ้ ทักษะภาษา ความเข้าใจในการเรียนรูภ้ าษา
ควบคู ่กับบริบทสังคมวัฒนธรรม สร้ างเจตคติทีดีต่อภาษาทั งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ โดยเฉพาะภาษาประเทศเพือนบ้ าน
ภาษาอังกฤษ ร่ วมกับสั งคมและวัฒนธรรมท้ องถินของมนุษ ย์ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนิน ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ
1.2 ความสําคัญ
เป็ นหลักสู ตรทีมุ ่ งสร้ างผู ้ มีความรู ้ ความเข้ าใจภาษามุ ่ งพัฒนาและสร้ า งสรรค์ ทั กษะในการใช้ ภาษาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาองค์ ความรู ้ ด้านภาษาศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม เพือให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองและเป็ นกําลังสํ าคัญ
ของสั งคมในการสร้ างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในชาติ และสามารถใช้ ประโยชน์ จากการเรียนรู ้ ภาษาได้เป็ นอย่างดี
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) มีความรู ้ และความเข้ าใจลักษณะและกระบวนการการใช้ ภาษาของมนุษย์
2) มีความรู ้ และความสามารถในการวิเคราะห์ ระบบของภาษา
3) มีความรู ้ และเข้าใจความสัมพั นธ์ ระหว่ างภาษาศาสตร์ และศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
4) มีความสามารถในการประยุกต์ แนวคิดทางภาษาและภาษาศาสตร์ เพือประโยชน์ ต่อชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึ กษา
ไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึ กษา ไม่ น้อยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชัวโมงการศึกษา
ในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั งนีขึ นอยู ่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาศาสตร์
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที พ.ศ. ) ข้อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาของนักศึกษาทีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คือ
1) นักศึกษาบางส่ วนไม่ ได้มีความสนใจจะศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ เป็ นวิชาเอกอย่างจริงจัง แต่จําเป็ นต้ องเรียน เพราะไม่
สามารถเข้าศึกษาวิชาเอกด้านภาษาอืนๆได้
2) ความสามารถในการอ่ านและเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไม่ ดีนัก ส่ งผลให้ นักศึกษามีข้อจํากัดในการค้ นคว้าหา
ข้อมูลจากตําราทีเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ .
หลักสูตรภาษาศาสตร์ กําหนดให้ มีการแก้ไข ดังนี
1) เพิมการประชาสั ม พัน ธ์ ภ าควิช าภาษาศาสตร์ เ พือให้ นั ก ศึ ก ษาทราบว่ า วิ ช าภาษาศาสตร์ คื ออะไร เหตุใ ดจึ ง มี
ความสําคัญไม่ แพ้กับการเรียนวิชาทักษะภาษาอืน ๆ เพือทีภาควิชาฯ จะได้ มีนักศึกษาที มีความสนใจด้ านภาษาศาสตร์ อย่างแท้ จริ ง
และ พิจารณารับนักศึกษาทีได้ผลการศึกษาสูงจากวิชาทีเกียวข้องกับภาษาเป็ นลําดับแรก
) ในกระบวนการการเรียนได้ พยายามส่ งเสริมให้ นักศึกษาอ่ านตําราบทความ งานวิจัยทีเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ

) มีร ายวิ ช า Reading in Linguistics เพื อกระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั กศึ ก ษาพัฒ นาทั กษะด้ านการอ่ า นและเขี ย น
ภาษาอังกฤษ
.

ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)

.

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเ รี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(แก้ ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที พ.ศ.
) ข้อ . และ
ข้อ
) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง หลักเกณฑ์ และเงือนไข
การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่าง
น้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..

โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 135 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
. ) วิชาเอก
75
หน่ วยกิต
2.1.1) วิชาในสาขา
51
หน่ วยกิต
2.1.1.1) วิชาบังคับ
24
หน่ วยกิต
2.1.1.2) วิชาบังคับเลือก
12
หน่ วยกิต
2.1.1.3) วิชาเลือก
15
หน่ วยกิต
.1.2) วิชานอกสาขา
หน่ วยกิต
2.1.2.1) วิชาบังคับ
6
หน่ วยกิต

2.1.2.2) วิชาบังคับเลือก
2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
) วิชาเลือกเสรี

18
24
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ ภ./ LG
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษาศาสตร์
ตัวเลข
มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง วิชาบังคับ
เลข หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข -2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาหมวดทฤษฎีว่าด้ วยองค์ประกอบ
ของภาษาและสาขาต่ างๆของภาษาศาสตร์
เลข
หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
เลข
หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เลข หมายถึง หมวดภาษาศาสตร์ ประยุกต์
เลข หมายถึง หมวดภาษาต่ างประเทศทีไม่ ใช่ ภาษาอังกฤษ
เลข
หมายถึง หมวดการศึกษาภาคสนาม การวิจัย และการสัมมนา
เลขหลักร้ อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนสํ าหรับชาวต่างชาติ
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชันปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
ก. วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ต รวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2- -4)

หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ.
สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ.
คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ.
หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ.
ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concepts of Computer
มธ.
รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ.
สถิติพื นฐาน
TU 155 Fundamental Statistics
มธ.
คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท.
การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 070 English Course 1
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 171 English Course 2
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 172 English Course 3

(--)
2 (2- -4)

2 (2- -4)

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

(--)
(--)
(--)
(--)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ดังนี คือ
1) วิชาบังคับ รายวิชา จํานวน
หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH 162 Report Writing
) เลือกศึกษารายวิชาอืน ๆ จากรายวิชาทีเปิ ดสอนในหลักสู ตรวิชาศึกษาทั วไปส่ วนที จํานวน หน่ วยกิต ซึ ง
หมายรวมถึงวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาทีต่ างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้ วในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที
ข. วิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิต
) วิชาเอก
75
หน่ วยกิต
. ) วิชาในสาขา
51
หน่ วยกิต
1.1.1) วิชาบังคับ
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาจํานวน 8 วิชา รวม 4 หน่ วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี โดยนักศึกษาต้องสอบไล่ได้
ไม่ ตํากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
ภ. 211 ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
3(3-0-6)
LG 211 Introduction to Linguistics
ภ. 212 สั ทศาสตร์ และสัทวิทยา
3(3-0-6)
LG 212 Phonetics and Phonology
ภ. 213 การวิเคราะห์ คําและประโยค
3(3-0-6)
LG 213 Analysis of Words and Sentences
ภ. 214 ภาษากับความหมาย
3(3-0-6)
LG 214 Language and Meaning
ภ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ด้านภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
LG 221 Analytical Reading in Linguistics
ภ. 222 การเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
LG 222 Academic Writing in Linguistics
ภ. 311 การวิเคราะห์ ข้อความ
3(3-0-6)
LG 311 Discourse Analysis
ภ. 451 ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
LG 451 Applied Linguistics

ภ. 316
LG 316
ภ. 317
LG 317

. . ) วิชาบังคับเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึ กษาและสอบไล่ได้ ในรายวิชาบังคับเลือกดังต่อไปนี ไม่ น้อยกว่ า วิชา รวม หน่ วยกิต
วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
Pragmatics
ภาษากับการเปลียนแปลง
3(3-0-6)
Language Change

ภ. 318
LG 318
ภ. 319
LG 319
ภ. 326
LG 326
ภ. 356
LG 356
ภ. 466
LG 466

ภาษากับสั งคม
Language and Society
ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
Psycholinguistics
ภาษากับการสื อสาร
Language and Communication
แนวการสอนภาษาต่างประเทศ
Approaches to Foreign Language Teaching
การประยุกต์ภาษาศาสตร์ เพือการแปล
Applying Linguistics to Translation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

. . ) วิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึ กษาและสอบไล่ได้ ในรายวิชาเลือกทีกําหนดให้ดังต่อไปนี หรือรายวิชาทีไม่ ได้ เลือกศึกษาเป็ น
วิชาบังคับเลือก จํานวน วิชา รวม หน่ วยกิต
ภ.
ระบบเสียงภาษาไทย
3(3-0-6)
LG 236 Thai Phonetics and Phonology
ภ.
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG 246 English Phonetics and Phonology
ภ.
ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
LG 276 Selected Language in Southeast Asia 1
ภ.
การวิเคราะห์ คําและประโยคภาษาไทย
3(3-0-6)
LG 336 Analysis of Thai Words and Sentences
ภ.
การวิเคราะห์ คําและประโยคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG 346 Analysis of English Words and Sentences
ภ.
การสื อสารแบบไม่ ใช้ ถ้อยคํา
3(3-0-6)
LG 357 Non-verbal communication
ภ.
ภาษากับเพศ
3(3-0-6)
LG 358 Language and Gender
ภ. 9 การสื อสารระหว่ างชนต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
LG 359 Cross-Cultural Communication
ภ.
ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
LG 376 Selected Language in Southeast Asia 2
ภ.
ภาษาย่อยในภาษาไทย
3(3-0-6)
LG 436 Varieties of Thai
ภ.
เทคนิคการสือความภาษาไทย
3(3-0-6)
LG 437 Communication Techniques in Thai
ภ.
ภาษาอังกฤษในโลกปั จจุบัน
3(3-0-6)

LG 446
ภ.
LG 447
ภ.
LG 448
ภ.
LG 456
ภ.
LG 457
ภ.
LG 458
ภ.
LG 467
ภ.
LG 496
ภ.
LG 497
ภ.
LG 498

World Englishes
เทคนิคการสือความภาษาอังกฤษ
Communication Techniques in English
ภาษาย่อยในภาษาอังกฤษ
Varieties of English
การทดสอบภาษา
Language Testing
การสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
Teaching English to Thai Speakers
การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
Teaching Thai to Non-Native Speakers
ภาษาศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์
Linguistics and Computers
ภาษาศาสตร์ ภาคสนาม
Linguistic Field Methods
สัมมนาหัวข้อทางภาษาศาสตร์ ปัจจุบัน
Seminar in Current Issues in Linguistics
การศึกษาหัวข้ อทางภาษาศาสตร์ เฉพาะบุคคล
Directed Studies in Linguistics Topics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

. ) วิชานอกสาขา
หน่ วยกิต
. . ) วิชาบังคับ
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ ได้ในวิชาบังคับ จํานวน วิชา รวม หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี
อ. 231 การเขียนระดับย่อหน้ า
3(3-0-6)
EG 231 Paragraph Writing
อ. 241 การฟั ง-การพูด 1
3(3-0-6)
EG 241 Listening-Speaking 1
. . ) วิชาบังคับเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาภาษาต่ างประเทศภาษาใดภาษาหนึงไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
สําหรับนักศึกษาทีเลือกวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ ต้ องศึกษา วิชา อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
(3 หน่ วยกิต) และเลือกศึกษาวิชาอืนๆ ในหลักสู ตรของภาควิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ สถาบันภาษาอีก 15 หน่ วยกิต โดยนักศึกษาไม่
สามารถนําวิชาบังคับของวิชานอกสาขา (อ.231 และ อ.241) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาในฐานะเป็ น
ภาษาต่างประเทศได้

) วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึง ดังนี
. ) วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงที เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึ กษาตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีทีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ.231 และ อ. 241 (วิชาบังคับของวิชา
นอกสาขา) รวมทั งวิชา อ.221 (ในกรณีทีนักศึกษาเลือกวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบ
จํานวนวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษได้ แต่ จะไม่นับหน่วยกิตให้ ดังนั นนักศึ กษาต้ องศึกษาวิชาอืน ที เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึงไม่ จําเป็ นต้องเป็ นวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิมอีก3 วิชา 9 หน่ วยกิต เพือให้ ครบหน่ วยกิตที
กําหนดไว้ หรือ

น้ อยกว่ า

. ) วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไม่เกิน สาขาวิชา ไม่
หน่ วยกิต

ค. วิชาเลือกเสรี

6
หน่ วยกิต
นักศึ กษาอาจเลือกศึ กษารายวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เ ป็ นวิชาเลือกเสรี อย่ างน้ อย 6
หน่ วยกิต ทั งนีให้ หมายรวมถึง วิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่ างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีมานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
. วิชาพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา(รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการและท. การเขียนเพือการสือสารในองค์ กร
การศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ เป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ เป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วย
กิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาภาษาศาสตร์ รวม 24 หน่ ว ยกิต ได้ แก่ รายวิชา ภ. 211ภาษาศาสตร์ เ บืองต้ น ภ.
212 สั ท ศาสตร์ และสั ท วิท ยา ภ. 213 การวิเ คราะห์ คําและประโยค ภ. 214 ภาษากับความหมาย ภ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ด้า น
ภาษาศาสตร์ ภ. 222 การเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์ ภ. 311 การวิเคราะห์ ข้อความ และ ภ. 451 ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์
นักศึกษาผู ้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ต รในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 93 หน่ วยกิต
ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
1) ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
2) ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าภาคการศึกษาปกติ
3) ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิ ทยาลัย หน่ วยกิต
4) ได้ ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิตตามเงือนไขต่ อไปนี

. ) วิชาบังคับในสาขา
วิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รวม 4 หน่ วยกิต ได้ แก่ รายวิชา ภ. 211ภาษาศาสตร์ เบืองต้ น ภ. 212
สัทศาสตร์ และสัทวิทยา ภ. 213 การวิเคราะห์ คําและประโยค ภ. 214 ภาษากับความหมาย ภ. 221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ด้านภาษาศาสตร์
ภ.222การเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์ ภ. 311 การวิเคราะห์ ข้อความ ภ. 451 ภาษาศาสตร์ ประยุ กต์ และต้ องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่า
ระดับ C ทุกรายวิชา
. ) วิชาบังคับนอกสาขา
. . ) วิชาบังคับนอกสาขารวม หน่ วยกิต คือ อ. การเขียนระดับย่อหน้ า และ อ. การฟังการพูด
. . ) วิชาบัง คับ ต่ างประเทศภาษาใดภาษาหนึง ไม่ น้ อยกว่ า หน่ วยกิต สํ าหรั บ นั กศึ กษาที เลือ ก
ศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้ องศึ กษารายวิชา อ. การอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ข้อมูล ( หน่ วยกิต) และเลือกศึ กษาวิชา
อืนๆในภาควิชาภาษาอังกฤษและ/หรือสถาบันภาษาอีก หน่ วยกิต
. ) วิชาบังคับเลือกในสาขาหรือวิชาเลือกในสาขาไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
5) ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต

ภ. 136
LG 136
ภ. 137
LG 137
ภ. 138
LG 138

วิชาทีเปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
Thai for Non-Native Speakers 1
ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
Thai for Non-Native Speakers 2
ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
Thai for Non-Native Speakers 3

3.1.4

หน่ วยกิต
(––)
(––)
(––)

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
รวม

หน่ วยกิต
12
3
15
หน่ วยกิต
12
3
15

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ภ. ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
ภ. สั ทศาสตร์ และสัทวิทยา
ภ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้านภาษาศาสตร์
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
วิชาบังคับเลือก (วิชานอกสาขา)
วิชาโทหรือวิชาเลือก

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รวม
ภาคเรียนที 2
ภ. การวิ เคราะห์ คําและประโยค
ภ. ภาษากับความหมาย
ภ. การเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์
อ. การฟัง-การพูด
วิชาบังคับเลือก (วิชานอกสาขา)
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ภ. การวิ เคราะห์ ข้อความ
วิชาบังคับเลือก (วิชาในสาขา)
วิชาเลือก (วิชาในสาขา)
วิชาบังคับเลือก (วิชานอกสาขา)
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาบังคับเลือก (วิชาในสาขา)
วิชาเลือก (วิชาในสาขา)
วิชาบังคับเลือก (วิชานอกสาขา)
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
6
3
6
18
หน่ วยกิต
6
6
3
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ภ. ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
วิชาเลือก (วิชาในสาขา)
วิชาบังคับเลือก (วิชานอกสาขา)
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาเลือก (วิชาในสาขา)
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3.1.5

หน่ วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่ วยกิต
3
9
3
15

คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย

วิชาศึกษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110
Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู ่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100
Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule
of Law) เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
Integrated Social Sciences

2 (2-0-4)

วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ ่ งแสดงให้เ ห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์ มีความหมายต่ อมนุษย์ โดยศึ กษากําเนิดของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี ให้ เห็น ถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญหาสั งคมร่ วมสมั ยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม ระดับ มห
ภาคทางสั งคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30
TU130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจสั งคม และ
สิงแวดล้ อม และศึกษาประเด็น การถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์
คณิตศาสตร์
มธ.151
คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151
General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจํ านวนจริ ง ความสั ม พัน ธ์ ฟั งก์ ชัน และการประยุกต์ ความรู ้ เ บื องต้ นของกําหนดการเชิง เส้ น
ตรรกวิทยา การคํานวณดอกเบี ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติ
เชิงอนุมานเบื องต้น โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ น
วิชาทีคณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลั กเกณฑ์ ท างตรรกศาสตร์ ที ใช้ ใ นการพิสู จ น์ วิ ธี ก ารพิ สูจ น์ แ บบต่ า ง ๆ การอ้ า งเหตุ ผ ล การอุป นั ย เชิ ง
คณิตศาสตร์ การพิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสัมบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชัน ชนิ ดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ ข อง
ฟังก์ ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่ าย
มธ. 53
TU153

ความรู้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพื นฐานการสื อสาร
ข้ อ มู ล ระบบเครื อข่ า ย อิ นเตอร์ เ น็ ต หลั กการแก้ ปั ญหาด้ ว ยคอมพิว เตอร์ การประยุกต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แวร์ สํา เร็ จ รู ป ความปลอดภั ย
จรรยาบรรณและกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัว บ่ ง ปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นัย
เชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบ ทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุนแกน และการ
ร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิม ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย ทฤษฎีจํานวนเบืองต้น
มธ.
สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวิ
นาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐาน เกียวกับค่าเฉลีย
ประชากรกลุ ่ม เดียวและสองกลุ ่ ม การวิเ คราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ เชิ งเส้ น
เชิงเดียว การทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Computers and Programming
หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและ
ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรม
ระดับสูง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 61
TH161

การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับใจความสํ าคัญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้ าข้อมูลและอ้ างอิง ได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทักษะการเขียน

รายงานวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
EL070
English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

(3-0-6)

เป็ นวิชาเสริมทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit เพือช่ วยนักศึกษาทีมีพื นฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะ
เข้ าศึกษาในระดับพื นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ได้ (U) และจะไม่ นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบื องต้นเพือเตรียมความพร้ อมสําหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ
ฟัง พูด อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171
English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษา
สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL172
English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางสู ง เพือส่ งเสริมให้ นักศึกษาใช้ ทักษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าใน
วิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาทีเปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
ภ. 136
ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
3(3-0-6)
LG136
Thai for Non-Native Speakers 1
ภาษาไทยในระดับต้ น โดยเน้ นการพัฒนาทักษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวัน ตลอดจนระบบภาษา
เขียนและการอ่านเบืองต้ น
ภ. 137
LG137
วิชาบังคับก่อน:

ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
3(3-0-6)
Thai for Non-Native Speakers 2
สอบได้ ภ. 3 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ภาษาไทยต่อเนืองจาก ภ. 3 เน้ นการฝึ กทักษะทั งสี ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียน เพือการ
สือสารขั นพื นฐานในชีวิตประจําวัน
ภ. 138
LG138
วิชาบังคับก่อน:

ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
3(3-0-6)
Thai for Non-Native Speakers 3
สอบได้ ภ. 3 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ภาษาไทยในระดับทีสู งกว่า ภ. 3 เน้ นการฝึ กทักษะทั งสี ได้แก่ การฟั ง การพูด การอ่ าน และการเขียน เพือการ
สือสารในชี วิตประจําวัน และใช้ เป็ นเครืองมือในการศึกษาค้นคว้ าทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาบังคับ
ภ. 211
LG211

ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ธรรมชาติ องค์ประกอบและหน้ าทีของภาษา ความเป็ นสากลของภาษา วิธีการวิเคราะห์ ภาษา ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษาศาสตร์ กับศาสตร์ อืนๆ
ภ. 212
LG212

สัทศาสตร์ และสัทวิทยา
3(3-0-6)
Phonetics and Phonology
กระบวนการออกเสียง ลักษณะทางกายภาพของเสียงและการรับฟั ง ฝึ กฟังและออกเสียง เรียนรู ้ สัญลักษณ์แทน
เสี ยงต่างๆ ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์ ระบบเสียงในภาษาตามทฤษฎีต่างๆ
ภ. 213
การวิเคราะห์ คําและประโยค
LG213
Analysis of Words and Sentences
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ.

3(3-0-6)

หลักการวิเคราะห์ คําและประโยคตามทฤษฎีต่างๆ รวมทั งกระบวนการสร้ างคําและประโยคในภาษาด้วยวิธีการ
ทางภาษาศาสตร์
ภ. 214
ภาษากับความหมาย
3(3-0-6)
LG214
Language and Meaning
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ.
ความหมายด้ วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ องค์ประกอบของความหมายในระดับคําประโยค และข้ อความ
ความสัมพันธ์ระหว่ างความหมายกับความรู ้ และประสบการณ์ เกียวกับโลกรอบตัว
ภ. 221
LG221

การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ด้านภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
Analytical Reading in Linguistics
วิเคราะห์ เนื อหาทางภาษาศาสตร์ โดยเน้ นการอ่ านสาระข้ อความภาษาอังกฤษ พิจารณาหลักการและแนวการ
เขียน การใช้ ถ้อยคํา โครงสร้ างทางภาษา และลีลาการใช้ ภาษา วิเคราะห์เปรียบเทียบงานเขียนของนักวิชาการทางภาษาศาสตร์ และ
ศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
ภ. 222
LG222

การเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
Academic Writing in Linguistics
หลักการและรูปแบบการเขียนงานวิชาการประเภทต่างๆ การค้ นคว้ าข้อมูล การบันทึก
ใจความสําคัญ การย่อและสรุปความ การจัดระบบความคิด การให้ เหตุผล การเขียนโครงร่ างรายงาน ตลอดจนการอ้ างอิงเอกสาร
เน้ นการฝึ กเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์

ภ. 311
การวิเคราะห์ ข้อความ
3(3-0-6)
LG311
Discourse Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 212, ภ. 213 และ ภ. 4
หลักการวิเคราะห์ ข้อความในภาษาทั งในภาษาพูดและภาษาเขียนด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ ความสั มพันธ์ ของ
องค์ประกอบต่ างๆ ในภาษาและบริบท
ภ. 451
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
LG451
Applied Linguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 311
ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษาศาสตร์ และศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง การประยุกต์ ความรู ้ ด้านภาษาศาสตร์ ใน
การศึกษาสาขาวิชาอืนๆ การประยุกต์ภาษาศาสตร์ เพืออธิบายปรากฏการณ์ หรือเพือแก้ ปัญหาเกียวกับภาษา หัวข้อสําคัญ ได้ แก่
ภาษาศาสตร์ กับการสอนภาษา การเรียนรู ้ ภาษา ภาษาศาสตร์ กับการแก้ ไขข้ อบกพร่ องด้ านภาษา ภาษาศาสตร์ กับการแปล
ภาษาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และนิติภาษาศาสตร์
วิชาบังคับเลือก
ภ. 316
วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
LG316
Pragmatics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 213 และ ภ.
แนวคิดและหลักการพิจารณาเจตนาของผู ้ สือสารในบริบททีต่ างกัน ปั จจัยทีมีอิ ทธิพลต่ อการสื อสาร ตลอดจน
ประเด็นร่ วมสมัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ และความสัมพันธ์กับศาสตร์ อืนทีเกียวข้อง
ภ. 317
ภาษากับการเปลียนแปลง
3(3-0-6)
LG317
Language Change
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 212, ภ. และ ภ.
ธรรมชาติของการเปลียนแปลงของภาษา กระบวนการเปลียนแปลงของภาษา ความสัมพันธ์ ระหว่ างการ
เปลียนแปลงในสังคมกับการเปลียนแปลงภาษา พิจารณาวิธีการเปรียบเทียบภาษาศาสตร์ เชิงประวัติ ตลอดทั งการจําแนกภาษาและ
ตระกูลภาษาต่ างๆ
ภ. 318
ภาษากับสังคม
3(3-0-6)
LG318
Language and Society
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 211
ภาษาด้านทีเกียวข้องกับสังคมและอิทธิพลของสั งคมทีมีต่อการใช้ ภาษา ประเภทของภาษาและลักษณะการใช้
ภาษาตามปัจจัยด้ านสั งคมของผู ้พูด ตลอดจนบทบาทของภาษาในสั งคมหลายภาษา
ภ. 319
ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
LG319
Psycholinguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 211

3(3-0-6)

องค์ประกอบและขั นตอนในการเรียนรู ้ ภาษาแม่ การจํา การลืม ทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู ้ ภาษาทีสอง/
ภาษาต่างประเทศ ความบกพร่องทางภาษาทีเกิดขึ น ปั จจัยพื นฐานด้ านการรับรู ้ และเข้ าใจภาษาตามแนวโครงสร้ างทาง
สมองและโครงสร้ างทางพุ ทธิปัญญา ตลอดจนพิจารณาแนวคิดโดยรวมของภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
ภ. 326
ภาษากับการสื อสาร
3(3-0-6)
LG326
Language and Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 211
ทฤษฎีการสื อสาร ประเภทของการสื อสาร หลักการสื อสารทีใช้ ภาษาเป็ นเครืองมือสํ าคัญ ปัญหาด้านภาษาทีเป็ น
อุปสรรคต่ อการสื อสาร ปัญหาการสือสารทีเกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเชือ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในแต่ละสังคม
แนวคิดด้านความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความแตกต่างระหว่ างการสื อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดทังกลวิธีการ
สือสารทีเหมาะสม
ภ. 356
แนวการสอนภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
LG356
Approaches to Foreign Language Teaching
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ความเป็ นมาของการสอนภาษาต่ างประเทศ วิธีการสอนแบบต่างๆ การประยุกต์ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ จิตวิท ยา
ภาษาศาสตร์ สังคมและศาสตร์ อืนๆทีเกียวข้ องกับการเรียนการสอนภาษา ฝึ กปฏิบัติด้านการสอนเพือศึกษาปั ญหาการเรียนการ
สอนภาษาต่ างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที
ภ. 466
การประยุ กต์ภ าษาศาสตร์ เพือการแปล
3(3-0-6)
LG466
Applying Linguistics to Translation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 4
หลักการเบื องต้นทางภาษาศาสตร์ ทีสั มพันธ์ กับการแปล ปัญหาการแปลทีมีผลต่อการสื อความหมาย ปั ญหาการ
แปลข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนอิทธิพลของภาษาแม่ ในการแปล ฝึ กแปลข้อความและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
วิชาเลือก
ภ. 236
ระบบเสียงภาษาไทย
3(3-0-6)
LG236
Thai Phonetics and Phonology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 211 หรือ ภ.
เสี ยงและระบบเสียงในภาษาไทยในเรืองพยั ญชนะ สระ วรรณยุ กต์ ทํานองเสียงและจังหวะเสียง ตลอดจนฝึ กฟัง
ออกเสี ยง และถ่ ายถอดเสี ยงภาษาไทยโดยใช้ สัทอักษร
ภ. 246
LG246
วิชาบังคับก่อน:

ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Phonetics and Phonology
ภ. หรือ ภ.
เสี ยงและระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรืองพยัญชนะ สระ การลงเสี ยงหนักเบาทํานองเสี ยงและจังหวะเสี ยง
ตลอดจนฝึ กฟัง ออกเสียง และถ่ ายถอดเสี ยงภาษาอังกฤษโดยใช้ สัทอักษร

ภ. 276
ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
LG276
Selected Language in Southeast Asia 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ฝึ กทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาใดภาษาหนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือให้ สามารถใช้ ในชีวิตประจําวัน
ภ. 336
LG336

การวิเคราะห์ คําและประโยคภาษาไทย
Analysis of Thai Words and Sentences

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ.
วิเคราะห์ กระบวนการสร้ างคําและประโยคในภาษาไทยตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
ภ. 346
การวิเคราะห์ คําและประโยคภาษาอังกฤษ
LG346
Analysis of English Words and Sentences
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ.
วิเคราะห์ กระบวนการสร้ างคําและประโยคในภาษาอังกฤษตามทฤษฎีภาษาศาสตร์

3(3-0-6)

ภ. 357
การสื อสารแบบไม่ ใช้ ถ้อยคํา
3(3-0-6)
LG357
Non-verbal communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 211 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
การใช้ ภาษากาย (body language) ในการสื อสาร เช่ น การแสดงสีหน้ า การแสดงท่ าทาง การใช้ เครืองหมายแทน
(emblem) รวมทั งการสือสารด้ วยภาษามือ พิจารณาหน้าทีและบทบาทของการสื อสารแบบไม่ ใช้ ถ้อยคํา จากปฏิสัมพันธ์ในบริบท
ต่างๆ ทางสังคม พิจารณาในลักษณะเครืองมือสะท้ อนความคิด และเปรียบเทียบการใช้ ภาษากายในวัฒนธรรมต่ างๆ
ภ.
ภาษากับเพศ
3(3-0-6)
LG358
Language and Gender
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ.
การใช้ ภาษาของผู ้ หญิงและผู ้ ชายตามแนวภาษาศาสตร์ ปัจจัยทางสั งคมและจิตวิทยาทีทําให้ การใช้ ภาษาแตกต่าง
กัน ปั ญหาทีเป็ นผลมาจากวิธีการสือสารทีต่างกันของผู ้ หญิงและผู ้ ชาย เอกลักษณ์ ทางภาษาของแต่ ละกลุ ่ ม ความไม่ ทัดเทียม และ
อคติทีมีต่อเพศ
ภ. 359
การสื อสารระหว่ างชนต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
LG359
Cross-Cultural Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ธรรมชาติและปั ญหาของการสือสารระหว่ างบุคคลหรื อกลุ ่มบุคคลทีแตกต่างกันในด้านภาษาและวัฒนธรรม
อิทธิพลของความแตกต่างด้ านภาษาและวัฒนธรรมทีมีผลต่อการสื อสาร

ภ. 376
ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
LG376
Selected Language in Southeast Asia 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 7 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ฝึ กทักษะฟัง-พูด-อ่ าน-เขียน ภาษาใดภาษาหนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับทีสู งขึ น เน้นทักษะการอ่าน
สิ งพิมพ์ต่างๆ (ภาษาในวิชานี ต้องเป็ นภาษาเดียวกับทีเรียนมาแล้ วในวิชา ภ. 276)
ภ. 436
ภาษาย่อยในภาษาไทย
3(3-0-6)
LG436
Varieties of Thai
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. และ ภ. 213
ภาษาย่อยในภาษาไทยทีเกิดจากความแตกต่างของผู ้ พูดในด้านถินทีอยู ่อาศั ย และปั จจัยต่างๆ ทางสังคม ศึกษา
และวิเคราะห์ ระบบภาษาย่อยจากผู ้บอกภาษาหรือมีการศึกษานอกสถานที
ภ. 437
เทคนิคการสือความภาษาไทย
3(3-0-6)
LG437
Communication Techniques in Thai
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ภาษาไทยลีลาต่ างๆ การแก้ ไขการออกเสียงพูด การใช้ อวัจนลักษณ์ การประยุกต์หลักการทางภาษาศาสตร์ ในการ
เขียนภาษาไทยลีลาต่ างๆ ฝึ กการใช้ลีลาภาษาแบบต่ างๆ
ภ. 446
ภาษาอังกฤษในโลกปั จจุบัน
3(3-0-6)
LG446
World Englishes
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ภาษาย่อยในภาษาอังกฤษทีเกิดจากความแตกต่างด้ านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสั งคม ถินทีอยู ่ ศึกษา
ภาษาอังกฤษในสือประเภทต่ างๆ บทบาทของภาษาอังกฤษในสั งคมทีใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะเจ้าของภาษาและไม่ใช่ เจ้ าของภาษา
ตลอดจนพิจารณาความไม่ เท่ าเทียมกันของผู ้ พูดภาษาอังกฤษกลุ ่ม ต่างๆ และแนวโน้ มของภาษาอังกฤษในอนาคต
ภ. 447
เทคนิคการสือความภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG447
Communication Techniques in English
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือได้รับอนุมัติจากผู ้บรรยาย
ภาษาอังกฤษลีลาต่างๆ การแก้ ไขการออกเสี ยงพูด การใช้ อวัจนลักษณ์ การประยุกต์หลักการทางภาษาศาสตร์ ใน
การเขียนภาษาอังกฤษลีลาต่างๆ ฝึ กการใช้ ลีลาภาษาแบบต่างๆ
ภ.
ภาษาย่อยในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG448
Varieties of English
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. หรือ ภ.
ภาษาย่อยในภาษาอังกฤษทีเกิดจากความแตกต่างของผู ้ พูดในด้ านถินทีอยู ่อาศัยและปั จจัยต่างๆ ทางสั งคม โดย
เน้ นการศึกษาความแตกต่างระหว่ างภาษาอังกฤษทีพูดในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศอืน

ภ. 456
การทดสอบภาษา
3(3-0-6)
LG456
Language Testing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 356 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการและวิธีการทดสอบภาษา พิจารณาข้ อสอบประเภทต่ างๆ การสร้ างข้ อสอบ การบริหารการสอบ สถิติ
เบืองต้ นสํ าหรับการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ ข้อทดสอบรายข้อ ฝึ กออกข้อสอบ การนําข้อสอบไปใช้ และการแปลผลการ
ทดสอบ
ภ. 457
การสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
3(3-0-6)
LG457
Teaching English to Thai Speakers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 356
เปรียบเทียบทฤษฎีต่างๆในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
สํ ารวจและฝึ กสร้ างบทเรียนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย มีการฝึ กสอนและศึกษานอกสถานที
ภ. 458
การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
3(3-0-6)
LG458
Teaching Thai to Non-Native Speakers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 356
เปรียบเทียบทฤษฎีต่างๆในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ แนวทางและวิธีการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
สํ ารวจและฝึ กสร้ างบทเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ มีการฝึ กสอนและศึกษานอกสถานที
ภ. 467
ภาษาศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
LG467
Linguistics and Computers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 1
แนวคิดพื นฐานทัวไปทางภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฝึ กทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางภาษาและภาษาศาสตร์
ภ. 496
ภาษาศาสตร์ ภาคสนาม
3(3-0-6)
LG496
Linguistic Field Methods
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ภ. 212, ภ. 213 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการและกระบวนการดําเนินงานภาคสนาม ตั งแต่การเลือกภาษาและกลุ ่ มชาติพันธุ ์ สถานทีทีจะศึกษา การ
คัดเลือกผู ้บอกภาษา การจัดเตรียมข้อมูล การเตรียมตัวในด้านต่างๆ รวมถึงการเก็บข้อมูล การจัดระบบข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล มีการศึกษาและฝึ กเก็บข้ อมูลนอกสถานที
ภ. 497
สัมมนาหัวข้อปัจจุบันทางภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
LG497
Seminar in Current Issues in Linguistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภ. 212, ภ. 213 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
วิเคราะห์ ข้อเขียนหรืองานวิจัยด้ านภาษาศาสตร์ ทีสําคัญหรือมีข้อโต้แย้งในวงการภาษาศาสตร์ปัจจุบัน

ภ. 498
การศึกษาหัวข้ อทางภาษาศาสตร์ เฉพาะบุคคล
3(3-0-6)
LG498
Directed Studies in Linguistics Topics
วิชาบังคับก่อน : ได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ค้นคว้าเป็ นรายบุคคลโดยนําความรู ้ และประสบการณ์ เกียวกับวิชาภาษาศาสตร์ มาใช้ ในการศึกษาหัวข้อใดหัวข้อ
หนึง โดยมีอาจารย์ผู ้ชํานาญในหัวข้ อนั นๆเป็ นผู ้ ควบคุม และนักศึกษาต้องเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
(3 – 0 – 6)
EG
Paragraph Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่อหน้า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิดหรือข้ อมูล และเรียบเรียง
เพือถ่ ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับย่อหน้ า
อ. 4
การฟั ง-การพูด
(3 – 0 – 6)
EG 4
Listening-Speaking1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับต้น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรียนรู ้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2(2 – 0 – 4)
TU110
Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
มธ.
TU100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
(3 – 0 – 6)
Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of
the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.

มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
(2 – 0 – 4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.
The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2 – 0 – 4)
TU130
Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3 – 0 – 6)
General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear
programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number;
introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ.
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not
less than 16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.
TU153

ความรู้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
General Knowledge about Computers

(3 – 0 – 6)

To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its
processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and
software packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of
the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
introduction to number theory.
มธ.
TU155

สถิติพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
Elementary Statistics
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random
variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling
distributions; estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear
regression and correlation; chi-square test.
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
(3 – 0 – 6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application
software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving
using high-level language programming.
Languages
Thai
ท.
TH161

การใช้ ภาษาไทย
(3 – 0 – 6)
Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the
main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3 – 0 – 6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic
references and to practice report writing skills.

English
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL070
English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll
directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and
will not be counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic
integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL171
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated
level than the prior course especially in speaking and writing.
วิชาทีเปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
ภ. 136
ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
3(3-0-6)
LG136
Thai for Non-Native Speakers 1
Basic Thai with emphasis on the development of listening and conversational skills. Topics include the
systems of written language and basic reading.
ภ. 137
LG137
Prerequisite:

ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
3(3-0-6)
Thai for Non-Native Speakers 2
Passed LG 3 or the Lecturer’s Permission
Further development of proficiency in four skills, i.e., listening, speaking, reading, and writing. After
concluding the course, students will able to communicate in everyday life.
ภ. 138
LG138
Prerequisite:

ภาษาไทยสําหรับชาวต่ างชาติ
Thai for Non-Native Speakers 3
Passed LG 3 or the Lecturer’s Permission

3(3-0-6)

Further development of proficiency in four skills. In addition to being able to communicate in everyday
life, students will able to use their language skills for academic purposes.
วิชาบังคับ
ภ. 211
ภาษาศาสตร์ เบื องต้น
3(3-0-6)
LG211
Introduction to Linguistics
General features of language through examination of the nature, constituents and
functions of language. Topics include universals of language, methods of language analysis, and the relation of linguistics
to other disciplines.
ภ. 212
LG212

สัทศาสตร์ และสัทวิทยา
3(3-0-6)
Phonetics and Phonology
Articulation processes, acoustic properties of sound, and practice in sound
discrimination and production through the use of phonetic symbols. Overview of theories, principles, and methods for
sound system analysis.
ภ. 213
LG213
Prerequisite:

การวิเคราะห์ คําและประโยค
3(3-0-6)
Analysis of Words and Sentences
Passed LG
Principles of morphological and syntactical analysis from the viewpoint of
various theories. A linguistics investigation into word and sentence formation in various languages.
ภ. 214
LG214
Prerequisite:

ภาษากับความหมาย
Language and Meaning
Passed LG
A linguistic study of meaning, including various semantic components in
morphology, syntax, and discourse, and the relation between meaning and general knowledge.

3(3-0-6)

ภ. 221
LG221

การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ด้านภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
Analytical Reading in Linguistics
Linguistic principles from texts in English with an emphasis on structures, styles, and verbal usage that
reflect the writers' views, as well as a comparison of various written texts in linguistics and other related disciplines.
ภ. 222
LG222

การเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
Academic Writing in Linguistics
Principles and structures of various types of academic writing. Topics include searching for resources,
finding main ideas, taking notes, writing a summary, making inferences, organizing ideas, reasoning, outlining and
preparing the report, and referencing. Emphasis on technical writing in linguistics.

ภ. 311
LG311
Prerequisite:

การวิเคราะห์ ข้อความ
3(3-0-6)
Discourse Analysis
Passed LG , LG 213 and LG 4
Principles of discourse analysis for both spoken discourse and written discourse. The relationship
between linguistic elements and context.
ภ. 451
LG451
Prerequisite:

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Linguistics
Passed LG 311
The relationship between linguistics and related fields. Using linguistic knowledge to study other subject
areas. Certain linguistic phenomena. Solving language problems. Major topics in linguistics and language teaching,
language acquisition, linguistics and speech correction, linguistics and translation, linguistics and computers, and forensic
linguistics.
วิชาบังคับเลือก
ภ. 316
LG316
Prerequisite:

วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
Pragmatics
Passed LG 213 and LG 4
Concepts and principles used in examining speaker's intentions in different contexts. Analyzing factors
that influence the success or failure of communications outcome. Contemporary issues in pragmatics and related areas of
knowledge.
ภ. 317
LG317
Prerequisite:

ภาษากับการเปลียนแปลง
3(3-0-6)
Language Change
Passed LG 212, LG 213 and LG 4
The nature and processes of language change, the relationship between social and linguistic variation,
methods of historical and comparative linguistics, and the classification of languages and language families.
ภ. 318
LG318
Prerequisite:

ภาษากับสังคม
3(3-0-6)
Language and Society
Passed LG
Social aspects of language, social influences on language use and language varieties, and the significance
of language in multilingual societies.
ภ. 319
LG319
Prerequisite:

ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
Psycholinguistics
Passed LG

3(3-0-6)

Psycholinguistic factors and stages in language acquisition as well as other factors concerning memory
and forgetfulness, second language/foreign language learning, language disorders, including other psycholinguistic and
neurolinguistic concepts, together with cognitive structures in language perception and comprehension.
ภ. 326
LG326
Prerequisite:

ภาษากับการสื อสาร
3(3-0-6)
Language and Communication
Passed LG
Theories of communication, types of communication, and principles of language-based communication.
Major barriers to communication such as belief system, attitudes, and social practices. Semantic and pragmatic principles
for better understanding of language-based communication and of appropriate communication strategies. Differences
between verbal and nonverbal communication.
ภ. 356
LG356
Prerequisite:

แนวการสอนภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
Approaches to Foreign Language Teaching
Passed LG or the Lecturer’s Permission
Different methods of foreign language teaching, application of psycholinguistics, sociolinguistics and
related fields to foreign language teaching, teaching practices, and discussion of teaching problems. Includes visits to
foreign language teaching schools.
ภ. 466
LG466
Prerequisite:

การประยุ กต์ภ าษาศาสตร์ เพือการแปล
3(3-0-6)
Applying Linguistics to Translation
Passed LG
Basic linguistic principles related to translation, effects of translation problems on meaning, problems
of cross-cultural communication, effects of native language on translation, translation practices, and discussion of
solutions of translation problems.
วิชาเลือก
ภ. 236
LG236
Prerequisite:

ระบบเสียงภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Phonetics and Phonology
Passed LG 211 and LG 212
Thai phonetics and phonology with regard to consonants, vowels, tones, intonation, and rhythm and
phonetic transcription of Thai sounds. Practice in listening and articulation skills.
ภ. 246
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG246
English Phonetics and Phonology
Prerequisite: Passed LG 211 and LG 212
English phonetics and phonology with regard to consonants, vowels, stress intonation, and rhythm and
phonetic transcription of English sounds. Practice in listening and articulation skills.

ภ. 276
LG276
Prerequisite:

ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Selected Language in Southeast Asia 1
Passed LG 211 or the Lecturer’s Permission
Practice in listening, speaking, reading and writing skills in a Southeast Asian language (e.g.
Cambodian, Vietnamese or Lao). The language to be taught will be announced one year in advance.
ภ. 336
LG336
Prerequisite:

การวิเคราะห์ คําและประโยคภาษาไทย
Analysis of Thai Words and Sentences
Passed LG 211
A linguistic study and analysis of word and sentence formation in Thai.

3(3-0-6)

ภ. 346
LG346
Prerequisite:

การวิเคราะห์ คําและประโยคภาษาอังกฤษ
Analysis of English Words and Sentences
Passed LG 211
A linguistic study and analysis of the word and sentence formation in English.

3(3-0-6)

ภ. 357
LG357
Prerequisite:

การสื อสารแบบไม่ ใช้ ถ้อยคํา
3(3-0-6)
Non-verbal Communication
Passed LG or the Lecturer’s Permission
Theoretical understanding of the ways in which nonverbal language is used in human interaction.
Awareness and appreciation of the complexity of human communication skills. People's communication behaviors in
everyday interaction or in special contexts across cultures. Analysis of nonverbal language use.
ภ.
LG358
Prerequisite:

ภาษากับเพศ
3(3-0-6)
Language and Gender
Passed LG
A linguistic study of language use of women and men. A consideration of social and psychological
factors that influence gender-specific and gender-preferential differences in language use. An investigation of problems
that arise from such differences. Topics relating to sexual identities, sexual inequalities and sexism.
ภ. 359
LG359
Prerequisite:

การสื อสารระหว่ างชนต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross-Cultural Communication
Passed LG 211 or the Lecturer’s Permission
The nature and difficulties of intercommunication involving individuals or peoples of different linguistic
and cultural backgrounds, and the effects of linguistic and cultural differences upon human communication.

ภ. 376
LG376
Prerequisite:

ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Selected Language in Southeast Asia 2
Passed LG 7 or the Lecturer’s Permission
Emphasis on selected readings from newspapers, magazines, academic articles, etc. (The language
selected will have to be the same as the language that students previously learned in LG 276.)
ภ. 436
LG436
Prerequisite:

ภาษาย่อยในภาษาไทย
3(3-0-6)
Varieties of Thai
Passed LG 212 and LG 213
Varieties of Thai that arise from differences among speakers that are determined by locality and
various social factors. Research will be conducted in the classroom or in the field.
ภ. 437
LG437
Prerequisite:

เทคนิคการสือความภาษาไทย
3(3-0-6)
Communication Techniques in Thai
Passed LG 211 or the Lecturer’s Permission
Application of principles of linguistics in verbal and non- verbal communication in Thai, including
speech correction and range of styles in spoken and written media.
ภ. 446
LG446
Prerequisite:

ภาษาอังกฤษในโลกปั จจุบัน
3(3-0-6)
World Englishes
Passed LG 211 or the Lecturer’s Permission
Varieties of English as resulting from differences in socioeconomic and regional backgrounds of their
speakers. The ways in which English is used in various types of media. The status of English in native and non- native
environments, as well as the inequality of English speakers and future prospects of English.
ภ. 447
LG447
Prerequisite:

เทคนิคการสือความภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Communication Techniques in English
Passed LG or the Lecturer’s Permission
Application of principles of linguistics in verbal and non-verbal communication in
English, including speech correction and a range of styles in spoken and written media.
ภ.
ภาษาย่อยในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LG448
Varieties of English
Prerequisite: Passed LG or LG 212
Varieties of English as resulting from differences in regional backgrounds of their speakers. A focus on
the ways in which English varies and changes in the United Kingdom, the United States and other countries.

ภ. 456
LG456
Prerequisite:

การทดสอบภาษา
3(3-0-6)
Language Testing
Passed LG 356 or the Lecturer’s Permission
Principles and methods of language testing, types of test, test construction, test administration, basic
statistics for measurement and evaluation, and test item analysis. Test construction practice and interpretation of test
results.
ภ. 457
LG457
Prerequisite:

การสอนภาษาอังกฤษแก่ คนไทย
3(3-0-6)
Teaching English to Thai Speakers
Passed LG 356
Comparison of approaches, methods and techniques of English language teaching, for
Thai learners. Lesson planning, teaching practice and classroom observation are included.
ภ. 458
LG458
Prerequisite:

การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
3(3-0-6)
Teaching Thai to Non-Native Speakers
Passed LG 356
A comparative study of theories of teaching and learning foreign languages and
methods in the teaching of Thai to non-native speakers. A survey and practice of lesson planning and practical teaching.
Classroom observation will be conducted.
ภ. 467
LG467
Prerequisite:

ภาษาศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์
Linguistics and Computers
Passed LG 1
An introduction to the field of computational linguistics, with practice in
computational skills in storing, searching and analyzing language and linguistics data.

3(3-0-6)

ภ. 496
LG496
Prerequisite:

ภาษาศาสตร์ ภาคสนาม
3(3-0-6)
Linguistic Field Methods
Passed LG 2, LG 213 or the Lecturer’s Permission
Principles and procedures of field linguistics including selection of the language and the ethnic group to
be studied, the field site, language informants, as well as all necessary preparations regarding data collection and data
management. Fieldwork is required.
ภ. 497
LG497
Prerequisite:

สัมมนาหัวข้อปัจจุบันทางภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar in Current Issues in Linguistics
Passed LG 2, LG 213 or the Lecturer’s Permission
An analysis of linguistics texts and research on current issues noted for discussion.

ภ. 498
LG498
Prerequisite:

การศึกษาหัวข้ อทางภาษาศาสตร์ เฉพาะบุคคล
(3 – 0 – 6)
Directed Studies in Linguistics Topics
the Lecturer’s Permission
Individual study of a linguistics topic in consultation with the field advisor. Report
presentation is required.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
(3 – 0 – 6)
EG
Paragraph Writing
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating
and shaping ideas or information to be presented in a paragraph.
อ. 4
การฟั ง-การพูด
(3 – 0 – 6)
EG 4
Listening-Speaking1
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the
culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in
English.
. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม
รายวิชา ภ.496 ภาษาศาสตร์ ภาคสนามเป็ นรายวิชาเลือก จํานวน 3 หน่ วยกิต สําหรับนักศึกษา
วิชาเอกสาขาภาษาศาสตร์ ชั นปี ที 4 เพือให้ นักศึกษาได้ดําเนินงานภาคสนาม ตามวิธีการทางภาษาศาสตร์
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
นักศึกษาทีเลือกศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ ภาคสนาม จะต้ องผ่านการศึกษาภายในชั นเรียนและการ
ฝึ กเก็บข้อมูลนอกสถานที โดยจะต้องนําความรู ้ ทีได้ จากการศึกษาในชั นเรียนไปปฏิบัติในการเก็บ ข้อมูลภาคสนามได้ ตั งแต่ การเลือ ก
ภาษา สถานทีทีจะศึกษา การคัดเลือกผู ้ บอกภาษา การจัดเตรี ยมข้ อ มูล การเตรี ยมตัวด้ านต่ างๆ ในการเก็บข้ อมูล การฝึ กเก็บข้ อมูล
ภาคสนาม และวิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนามเหล่ านั น
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษาที
. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน ภาคการศึกษา
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ไม่ มี

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
ถึงปั จจุบัน ฉบับที พ.ศ. ) ข้ อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

(แก้ ไขเพิมเติม

F
.

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กํา หนดให้ มีร ะบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ การเรี ย นรู ้ ของนั กศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ งของระบบประกั นคุณ ภาพภายใน
สถาบั น อุ ดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ด้ าน ดังนี .
คุณธรรม จริ ยธรรม . ความรู ้ . ทักษะทางปั ญญา . ทั กษะความสั มพัน ธ์ ระหว่ างบุ คคลและความรับผิดชอบ . ทัก ษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของแต่ละรายวิชาดําเนินการ ดังนี
. ให้ นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
. ประเมินการวัดผลให้ ครอบคลุมเนือหารายวิชา
. ตรวจสอบผลการให้ คะแนนในแต่ละรายวิชา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพือนํ าผลทีได้ มาปรับปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี
. สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
.
สํ ารวจความเห็นของผู ้ใช้บัณฑิต
เพือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการนั นๆ
3. สํ ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ และเปิ ดโอกาสให้บัณฑิตเสนอข้ อคิดเห็นในการปรั บปรุงหลักสู ตร
ให้ ดยี ิงขึ น
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 135 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

