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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in English Language and Literature
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
Master of Arts (English Language and Literature)
M.A. (English Language and Literature)

3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มพี ื้นความรูภ าษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาที่
เทียบเทาทั้งในหรือตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ พ.ศ. 2543
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ …10/2553…
เมื่อวันที่ …14….. เดือน ......มิถุนายน......... พ.ศ. …2553……
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ …3/2553… เมื่อวันที่ …9….. เดือน .........กรกฎาคม........พ.ศ. 2553
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……7/2553………
เมื่อวันที่ …19….. เดือน ........กรกฎาคม........พ.ศ. ……2553…
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการและนักวิจยั ดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2. อาจารยผูสอนดานภาษาและวรรณคดีในระดับอุดมศึกษา
3. นักแปลหนังสือ ภาพยนตร และวารสารตางๆ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1.

2

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

3100901603XXX

รองศาสตราจารย

3101400560XXX

อาจารย ดร.

ชื่อ-นามสกุล
แดงตอย มาลาสิทธิ์

ประภัศรี เครเมอร

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
M.A. (English), University of South Dakota, USA

ปการศึกษาที่
จบ
2513

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2511

Ph.D. (English), Purdue University-West Lafayette, USA

2542

M.A. (English), University of Wisconsin-Madison, USA

2526

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2521

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 2, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.

3101800036XXX

รองศาสตราจารย ดร.

ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา

2519

Ed.D. (Curriculum, Instruction & Supervision), Boston

2528

University M.Ed. (TESOL), Boston University, USA

2525

C.A.E.S. (English), Boston College, USA

2524

M.A. (English), Boston College, USA

2521

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2519
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ลําดับ
4.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

3101400467XXX

รองศาสตราจารย

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน
A.M. (English), University of Illinois-Urbana-Champaign, USA

ปการศึกษาที่
จบ
2532

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 1

2528

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.

3100903244XXX

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.

มาลินี แกวเนตร

Ph.D. (Comparative Literature), Indiana University, USA

2539

M.A. (Comparative Literature), University of Oregon, USA

2526

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

2519

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยทาพระจันทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยทุกวันนี้ จําเปนตองติดตอสื่อสารทางดานธุรกิจกับนานาประเทศ ประชาชนจึงจําเปน
จะตองมีความรูทางดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล และความเขาใจทางดานวัฒนธรรม แนวคิด ของประเทศ
อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกปจจุบันมีลักษณะเปนพหุสังคม ซึ่งเต็มไปดวยวิถีการดํารงชีวิต และรูปแบบวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย นอกจากนี้ แนวคิดทางดานสังคมและวัฒนธรรมยังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และประชาชนในฐานะ
สวนหนึ่งของสังคม จําเปนตองเรียนรู และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนี้
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
โครงการฯ จัดทําหลักสูตรเพือ่ ใหมหาบัณฑิตมีความเชีย่ วชาญทางดานภาษาอังกฤษ ทั้งการอานและการ
เขียน และมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และวัฒนธรรมของตางชาติอยางลึกซึ้ง ผานทางงานวรรณกรรมของชาติ
ตางๆ
โครงการฯ ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับกระแส และแนวคิดทางสังคมและ
วัฒนธรรมอยูเสมอ ทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับความรูแขนงอื่นๆ ในสายมนุษยศาสตร
และสายสังคมศาสตร
12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรของโครงการฯ จัดทําขึ้นอยางสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน โดยเนื้อหาวิชาสงเสริมใหผู
ศึกษาแสวงหาความรูเกี่ยวกับรากฐานแนวคิดและวัฒนธรรมของตางชาติทั้งจากในและนอกหองเรียน และ
กระตุนใหผูศกึ ษาฝกฝนทักษะการอาน เขียน วิเคราะห วิจารณอยางตอเนื่อง ทั้งยังปรับปรุงเนื้อหาใหเขากับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสอดคลองกับวิทยาการแขนงอื่นๆ อยูเสมอ เพื่อใหมหาบัณฑิตสามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดไปประกอบอาชีพและปรับใชในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สรางบัณฑิตทีม่ ีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค
สามารถประยุกตใชความรูใ นการดํารงชีวติ และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ
และความรับผิดชอบตอสังคม
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในการ
ดํารงชีวิตและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูทางดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษเปนอยางดี
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูและความเขาใจปรัชญา แนวความคิด วัฒนธรรม และสังคมของชน
ตางชาติ ตางภาษา และตางยุคสมัย
3. เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถทําการคนควาวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมทางดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงคาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายใน 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรภาษาและ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
วรรณคดีอังกฤษใหมีมาตรฐานไม หลักสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ - รายงานความพึงพอใจในการใช
กับความตองการของสังคมและการ ตองการของผูประกอบการ
มหาบัณฑิตของผูประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบนั
- ผูใชมหาบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ดานทักษะ ความรู ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยระดับดี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
ประสบการณจากการนําความรูไป แกองคกรภายนอก
ปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลา
การศึ ก ษา ไม น อ ยกว า 8 สัป ดาห แต ใ ห เ พิ่ ม ชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต ล ะรายวิช าให เ ท า กั บ ภาคปกติ
ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนในการเรียนชั้นปที่ 1 และ 2 ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น.
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูรอน

เดือนมิถุนายน – กันยายน
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือ
วรรณคดีอังกฤษเปนวิชาเอกหรือวิชาโท หรือมีพื้นความรูภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาที่เทียบเทาทั้ง
ในหรือตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวารอยละ 68.75 หรือมี
ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่จะเรียนไมนอยกวา 2 ป
วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป
นับถึงวันสมัคร) โดยมีคะแนน TU-GET ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ TOEFL Paper-Based Test ไมต่ํากวา
550 คะแนน หรือ Computer-based ไมต่ํากวา 213 คะแนน หรือ Internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ
IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6.5
3. ผูเขาศึกษาจะตองสง Statement of Purpose ภายใน 1 สัปดาหกอนการสอบสัมภาษณ
4. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีพื้นฐานทางวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันไมเพียงพอ และมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษและ
การวิเคราะหวจิ ารณที่ตองปรับปรุง
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 เปดวิชาเสริมพื้นฐานคือ ว.524 (การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิงวิจารณ) ในภาคฤดูรอน
เพื่อเตรียมความพรอมใหนกั ศึกษาแรกเขาที่มีปญหากอนเขาหลักสูตร
2.4.2 เพิ่มวิชาเขียน จาก 1 เปน 2 วิชา คือ ว. 610 (การเขียนเชิงวิชาการ) และว. 611 (การเขียนงานวิจยั )
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนการอานและเขียนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะเชิงวิเคราะหวิจารณเพิ่มขึน้
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปจะรับนักศึกษาปละ 10 คน ดังตัวอยางในตาราง
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
แผนการศึกษา
2553
2554
2555
2556
แผน ก แบบ ก 2
5
5
5
5
แผน ข
5
5
5
5
รวม
10
20
30
35
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
5
10

2557
5
5
35
10

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร ในปงบประมาณ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
งบดําเนินงาน
52,311
บาท
หมวดคาตอบแทน
43,470
บาท
หมวดคาใชสอย
1,800
บาท
หมวดคาวัสดุ
2,041
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
5,000
บาท
หมายเหตุ
คาใชจายบางรายการ (เชน คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ) ใชจากงบพิเศษ
ของคณะฯ
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 35,000 บาท ตอ ป
2.7 ระบบการศึกษา
; แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
; ศึกษาวิจยั ดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ขอ 12.15 และขอ 19
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2
ไมนับหนวยกิต
12 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
39 หนวยกิต

แผน ข
ไมนับหนวยกิต
12 หนวยกิต
21 หนวยกิต
6 หนวยกิต
39 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรยอ ว. /LT
หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
เลขหลักหนวย
เลข 0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาที่ศึกษาดวยตนเอง
เลข 1
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับภาษาหรือทฤษฎีทางวรรณคดี
เลข 2-3
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับสมัยของวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน
เลข 4
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับประเภทของวรรณคดี
เลข 5
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับนักประพันธ
เลข 6
หมายถึง วิชาที่เปนการสัมมนา
เลข 7
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับแนวคิดหรือหัวขอพิเศษในวรรณคดี
เลข 8
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับวรรณคดีและศาสตรอื่นๆ
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เลขหลักรอย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง วิชาพื้นฐาน
หมายถึง วิชาระดับตน
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ

รายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่มีพื้นฐานไมเพียงพอ)
รหัส

รายวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ว.524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิงวิจารณ
LT 524 Critical Reading in British and American Literature

3 (3-0-9)
(ไมนับหนวยกิตสะสม)

วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษาตองศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ว.610 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
LT 610 Graduate Writing
ว.611 การเขียนงานวิจัย
3 (3-0-9)
LT 611 Research Writing
ว.612 ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ
3 (3-0-9)
LT 612 History of Literary Criticism
ว.613 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
3 (3-0-9)
LT 613 Contemporary Literary Criticism
วิชาเลือก
1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกศึกษา 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 7 วิชา รวม 21 หนวยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได ดังตอไปนี้
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รหัส

รายวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศลิ ปวิทยา
LT 624 Literature of Renaissance England
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
LT 625 Seventeenth-Century Literature
ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
LT 626 Eighteenth-Century English Literature
ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
LT 627 English Romantic Literature
ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
LT 628 Victorian Literature
ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย
LT 629 Contemporary Literature
ว. 644 วรรณคดีสัจนิยม
LT 644 Realism in Literature
ว. 646 กวีนพิ นธสมัยใหม
LT 646 Modern Poetry
ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
LT 647 Modern Fiction
ว. 648 ละครสมัยใหม
LT 648 Modern Drama
ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
LT 734 Post-Colonial Literature
ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม
LT 735 Postmodern Literature
ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร
LT 754 William Shakespeare
ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกนั
LT 764 Seminar on American Writers
ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ
LT 765 Seminar on British Writers

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
LT 774 Special Topics in Literature
ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม
LT 775 Women in Literature
ว. 784 การแปลวรรณกรรมขั้นสูง
LT 784 Advanced Literary Translation

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

การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ว. 701 การคนควาอิสระ 1
LT 701 Independent Study 1
ว.702 การคนควาอิสระ 2
LT 702 Independent Study 2

หนวยกิต
3
3

วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
รหัส
รายวิชา
ว. 800 วิทยานิพนธ
LT 800 Thesis

หนวยกิต
12

3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน (ชวงปดเทอมภาคฤดูรอน)
ว. 524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิงวิจารณ (เฉพาะผูมีพื้นฐานไมเพียงพอ)
3 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิตสะสม
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ว. 610 การเขียนเชิงวิชาการ
ว. 612 ประวัติวรรณคดีวิจารณ
วิชาเลือก
รวม

3
3
3-6
9-12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ว.611 การเขียนงานวิจยั
ว.613 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
วิชาเลือก
รวม

3
3
3-6
9-12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วิชาในระดับ 700
วิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต ว. 800 วิทยานิพนธ
6-9 หนวยกิต
9-12 หนวยกิต รวม

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

แผน ข
วิชาเสริมพื้นฐาน (ชวงภาคฤดูรอน)
ว. 524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิงวิจารณ (เฉพาะผูมีพื้นฐานไมเพียงพอ)
3 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิตสะสม
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ว. 610 การเขียนเชิงวิชาการ
3 หนวยกิต
ว. 612 ประวัติวรรณคดีวจิ ารณ
3 หนวยกิต
วิชาเลือก
3-6 หนวยกิต
รวม
9-12 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ว.611 การเขียนงานวิจยั
3 หนวยกิต
ว.613 วรรณคดีวจิ ารณรว มสมัย
3 หนวยกิต
วิชาเลือก
3-6 หนวยกิต
รวม
9-12 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ว.701 การคนควาอิสระ 1
วิชาในระดับ 700
วิชาเลือก
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3-6 หนวยกิต
9-12 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ว.702 การคนควาอิสระ 2
วิชาในระดับ 700
วิชาเลือก
สอบประมวลความรู
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3-6 หนวยกิต
9-12 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
ว. 524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิงวิจารณ
ไมนับหนวยกิต
LT 524 Critical Reading in British and American Literature
การอานผลงานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันยุคตางๆ เพื่อเสริมพื้นฐานและฝกทักษะการวิจารณ
วรรณคดี
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ว. 610 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
LT 610 Graduate Writing
การเขียนเชิงวิชาการรวมทั้งการเขียนเคาโครงความเรียง การตั้งประเด็น การเขียนประโยคที่เสนอ
ประเด็น การสนับสนุนประเด็น การโตแยง การชักจูง การเสนอความคิดอยางมีเหตุผล เพื่อการวิเคราะหวจิ ารณ
วรรณคดีในระดับสูง
ว. 611 การเขียนงานวิจัย
3 (3-0-9)
LT 611 Research Writing
การเขียนงานวิจัย โดยเนนรูปแบบ วิธีการเขียน การรวบรวม วิเคราะห เรียบเรียงขอมูล
ว. 612 ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ
3 (3-0-9)
LT 612 History of Literary Criticism
แนวคิดและทฤษฎีวรรณคดีวิจารณที่สําคัญตั้งแตเพลโตจนถึงทฤษฎีนววิจารณ โดยพิจารณาสถานะ
คุณคาของวรรณคดี การตีความ และการประเมินคุณคาวรรณคดี
ว. 613 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
3 (3-0-9)
LT 613 Contemporary Literary Criticism
ทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณรวมสมัย โดยพิจารณาตัวบท ผูเขียน และผูอาน ความสัมพันธ
ระหวางวรรณคดีกับประวัตศิ าสตร อุดมการณ สถานภาพหญิง-ชาย รวมทั้งการยกสถานะของทฤษฎีวรรณคดี
และวรรณคดีวิจารณเปนองคความรูที่สําคัญ
ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศลิ ปวิทยา
3 (3-0-9)
LT 624 Literature of Renaissance England
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 15 ตอนปลายและศตวรรษที่ 16 ในบริบทประวัติศาสตรและวัฒนธรรม โดย
เนนอิทธิพลของราชสํานัก ศาสนา และการฟนฟูศิลปวิทยาที่มีตอวรรณกรรมและวรรณคดีวิจารณ
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
3 (3-0-9)
LT 625 Seventeenth-Century Literature
วรรณคดีสําคัญในบริบทการเมือง ความคิด ศาสนา และวัฒนธรรม โดยพิจารณางานเขียนเกีย่ วกับ
การเมืองและศาสนา กวีนพิ นธเกี่ยวกับความรักของกวีอภิปรัชญา รวมทั้งลีลาการเขียนรอยกรองแบบใหม
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ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
3 (3-0-9)
LT 626 Eighteenth-Century English Literature
วรรณคดีอังกฤษตั้งแตสมัยรื้อฟนสถาบันกษัตริย (Restoration) จนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ในบริบท
วัฒนธรรม การเมือง และสังคม โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากการเนนเหตุผลมาสูอารมณ
ความรูสึก ตลอดจนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น ผลกระทบตอบทบาทและรูปแบบวรรณกรรม
ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
3 (3-0-9)
LT 627 English Romantic Literature
วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสมัยโรแมนติกในบริบทประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม โดย
ศึกษานิยามตางๆของกระแสโรแมนติก สถานภาพและภาพลักษณของผูป ระพันธ การเขียนอัตชีวประวัติ กระแส
คลาสิกและโกธิก อิทธิพลของวรรณคดีโรแมนติกของยุโรป รวมทั้งความสัมพันธระหวางวรรณคดีกบั ศิลปะ
แขนงอื่นๆ
ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
3 (3-0-9)
LT 628 Victorian Literature
ความสัมพันธระหวางวรรณคดียุควิกตอเรียนกับพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร ตลอดจนเหตุการณและ
ความเคลื่อนไหวสําคัญทางความคิด สังคม ศาสนา วิทยาศาสตร และศิลปะในยุควิกตอเรียน
ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย
3 (3-0-9)
LT 629 Contemporary Literature
แนวโนมทางความคิดและลักษณะของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่2
จนถึงปจจุบัน เนนการวิเคราะหแนวคิด และลักษณะการประพันธที่สําคัญโดยศึกษานวนิยาย บทกวีนิพนธ และ
บทละคร
ว. 644 วรรณคดีสัจนิยม
3 (3-0-9)
LT 644 Realism in Literature
ความคิดและรูปแบบของ “สัจนิยม” ในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันตัง้ แตครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19
ถึงทศวรรษ 1920 โดยศึกษาบทบาทของนักเขียนที่มตี อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในยุคนั้น
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ว. 646 กวีนพิ นธสมัยใหม
3 (3-0-9)
LT 646 Modern Poetry
กวีนิพนธอังกฤษและอเมริกันของศตวรรษที่ 20 โดยเนนแนวคิดและรูปแบบที่สําคัญ ประเพณีและ
นวัตกรรม กระแสแนวหนา กระแสสมัยใหม และความเปนสมัยใหม รวมทั้งกวีนิพนธประเภทมหากาพยและ
ลํานํา
ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
3 (3-0-9)
LT 647 Modern Fiction
นวนิ ย ายและเรื่ อ งสั้ น ของอั ง กฤษและอเมริ กั น ในช ว งครึ่ ง แรกของศตวรรษที่ 20 ในบริ บ ททาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงดานวรรณกรรมซึ่งนําไปสูการเขียนรูปแบบใหม
ว. 648 ละครสมัยใหม
3 (3-0-9)
LT 648 Modern Drama
วิวัฒนาการของละครสมัยใหมนับแตปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน โดยพิจารณาความสัมพันธของบท
ละครกับประเพณีการละครตะวันตก ประเด็นความคิดรวมสมัยที่สําคัญ ตลอดจนศึกษารูปแบบและศิลปะการ
นําเสนอของละคร
ว. 734 วรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม
3 (3-0-9)
LT 734 Post-Colonial Literature
วรรณกรรมที่เขียนเปนภาษาอังกฤษโดยนักประพันธของประเทศที่เคยเปนอาณานิคม โดยพิจารณา
ปฏิสัมพันธและความขัดแยงระหวางอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมกับรากเหงาทางวรรณคดี วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรของชาตินั้นๆ
ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม
3 (3-0-9)
LT 735 Postmodern Literature
ลักษณะหลังสมัยใหมในงานเขียนรวมสมัย โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกีย่ วกับเนื้อหา
รูปแบบ และประเภทวรรณกรรมที่สําคัญ
ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร
3 (3-0-9)
LT 754 William Shakespeare
บทละครที่สําคัญของเชกสเปยรในบริบทประวัติศาสตรและการละครในศตวรรษที่ 16 ความสําคัญของ
บทละครของเชกสเปยรในปจจุบัน และบทละครของเชกสเปยรเมื่อใชในการแสดง
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ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกนั
3 (3-0-9)
LT 764 Seminar on American Writers
ผลงานสําคัญของนักประพันธอเมริกันบางคนหรือบางกลุม โดยพิจารณาบริบท อิทธิพลทางสังคม
การเมือง และศาสนา รวมทั้งพิจารณาแนวความคิดเชิงวิจารณที่มีตอนักประพันธนั้นๆ
ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ
3 (3-0-9)
LT 765 Seminar on British Writers
ผลงานสําคัญของนักประพันธอังกฤษบางคนหรือบางกลุม โดยพิจารณาบริบท อิทธิพลทางสังคม
การเมือง และศาสนา รวมทั้งพิจารณาแนวความคิดเชิงวิจารณที่มีตอนักประพันธนั้นๆ
ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
3 (3-0-9)
LT 774 Special Topics in Literature
หัวขอเฉพาะทีน่ าสนใจในวรรณกรรมโดยศึกษาหัวขอนัน้ ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม
3 (3-0-9)
LT 775 Women in Literature
การนําเสนอภาพลักษณและบทบาทของผูหญิงในวรรณคดีรูปแบบตางๆ โดยพิจารณาบริบททางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
ว. 784 การแปลวรรณกรรมขั้นสูง
3 (3-0-9)
LT 784 Advanced Literary Translation
การแปลงานวรรณกรรมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ทั้งรอยแกว
และรอยกรอง ตลอดจนวาทกรรมที่เกี่ยวกับวรรณคดีหรือวรรณคดีวิจารณ ศึกษาและเปรียบเทียบงานแปล
วรรณกรรม โดยยึดหลักทฤษฏีการแปลที่สําคัญ
ว. 701 การคนควาอิสระ 1
LT 701 Independent Study 1

3 (3-0-9)

การคนควาและสํารวจแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญจากงานวิชาการทางวรรณคดีศึกษาในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งเพื่อนําไปสูการกําหนดหัวขอ ประเด็นที่จะศึกษา และคนควาดวยตนเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษาให
คําแนะนํา นักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
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ว. 702 การคนควาอิสระ 2
3 (3-0-9)
LT 702 Independent Study 2
การคนควาและวิจัยโดยวิธีการทางวรรณคดีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ในหัวขอและประเด็นที่ไดรับการอนุมัติในวิชา ว. 701 เปนการศึกษาดวยตนเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษาให
คําแนะนํา และนักศึกษาจะตองเสนอการคนควาอิสระเปนภาษาอังกฤษ
ว. 800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
LT 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับวรรณคดีศึกษาและ/หรือวรรณคดีวิจารณ และนําเสนอวิทยานิพนธ
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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มคอ. 2

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย**
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
เลขที่
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
บัตรประชาชน
ทางวิชาการ
1.
3100901603XXX รองศาสตราจารย
แดงตอย มาลาสิทธิ์
2.

3101400560XXX

อาจารย ดร.

ประภัศรี เครเมอร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.A.
อ.บ.
Ph.D.

English
ภาษาอังกฤษ
English

M.A.

English

อ.ม.
อ.บ. (เกียรติ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สถาบัน

ปการศึกษา
ที่จบ
University of South Dakota, USA 2513
2511
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Purdue University-West
2542
Lafayette, USA
University of Wisconsin2526
Madison, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2521
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2519

นิยมอันดับ2)

3.

3101800036XXX

รองศาสตราจารย ดร.

ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา

Ed.D.
M.Ed.
C.A.E.S.
M.A.
อ.บ.

Curriculum, Instruction
& Supervision
TESOL
English
English
ภาษาอังกฤษ

Boston University, USA

2528

Boston University, USA
Boston College, USA
Boston College, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2525
2524
2521
2519
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ลําดับที่
4.

5.

เลขที่
บัตรประชาชน
3101400467XXX

3100903244XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ชื่อ-สกุล
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย

มาลินี แกวเนตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

A.M.

English

University of Illinois-UrbanaChampaign, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศศ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
Ph.D.
M.A.
อ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ
Comparative Literature Indiana University, USA
Comparative Literature University of Oregon, USA
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา
ที่จบ
2532
2528
2539
2526
2519
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
เลขที่
ตําแหนง
ที่
บัตรประชาชน
ทางวิชาการ
3101400467XXX
1.
รองศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย

คุณวุฒิ
A.M.

สาขาวิชา
English

ศศ.บ. (เกียรติ ภาษาและวรรณคดี
นิยมอันดับ 1) อังกฤษ

สถาบัน
University of Illinois-UrbanaChampaign, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา
ที่จบ
2532
2528

2.

3100901603XXX

รองศาสตราจารย

แดงตอย มาลาสิทธิ์

M.A.
อ.บ.

English
ภาษาอังกฤษ

University of South Dakota, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2513
2511

3.

3110100718XXX

ผูชวยศาสตราจารย

ตระการ กัลชาญนันท

M.A.

English

2524

ประภัศรี เครเมอร

อ.บ.
Ph.D.

ภาษาอังกฤษ
English

M.A.

English

University of Missouri-Kansas
City, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Purdue University-West
Lafayette, USA
University of WisconsinMadison, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4.

3101400560XXX

อาจารย ดร.

อ.ม.
ภาษาอังกฤษ
อ.บ. (เกียรติ ภาษาอังกฤษ
นิยมอันดับ 2)

2521
2550
2532
2528
2525
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ลําดับ
เลขที่
บัตรประชาชน
ที่
5.
3100903244XXX

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาลินี แกวเนตร

6.

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิวาภรณ นาคะชัย

7.

3101701602XXX

อาจารย

Frank William Finney,
Jr.

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.
อ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
Ph.D.
อ.ม.
อ.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
M. Phil (with
Distinction)
M.A.
Certificate

สาขาวิชา

สถาบัน

Comparative Literature Indiana University, USA
Comparative Literature University of Oregon, USA
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา
ที่จบ
2539
2526
2519

English
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

Michigan State University, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2527
2520
2518

English

Simmons College, Arts and
Sciences, Graduate Studies, USA
Simmons College, Arts and
Sciences, Graduate Studies, USA
University of Massachusetts,
USA
University of Massachusetts,
USA

2537

English
Creative Writing

B.A. (Magna English
Cum Laude)

2535
2530
2530
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ลําดับ
ที่
8.

8.

เลขที่
บัตรประชาชน

3100800603XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล
Jeffrey Kramer

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรพิมล ชุติศิลป

คุณวุฒิ
M.A

English

B.A. (Cum
Laude)
Ph.D.
A.M.

English

3102002629XXX

ผูชวยศาสตราจารย

พันทิพา บูรณมาตร

Linguistics
Linguistics

English: Applied
Linguistics
ศศ.บ. (เกียรติ ภาษาศาสตร
นิยมดี)
อ.ม.
ภาษาอังกฤษ
อ.บ. (เกียรติ ภาษาอังกฤษ
นิยมอันดับ 2)
M.A.

9.

สาขาวิชา

สถาบัน
University of WisconsinMadison, USA
Michigan State University, USA

ปการศึกษา
ที่จบ
2525
2519

University of Illinois, USA
University of Illinois-UrbanaChampaign, USA
Colorado State University, USA

2524
2522

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2511

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2521
2517

2517
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ลําดับ
เลขที่
ที่
บัตรประชาชน
10.
3101501568XXX

11.

12.

3101500076XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย ดร.

อาจารย

ดร.

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สุนันทา วรรณสินธ เบล Ph.D.

อํานาจ บุญศิริวิบูลย

Ralph Flores

สาขาวิชา

Modern English
Language
M.A.
English Language in
Literary Studies
ศศ.บ. (เกียรติ ภาษาอังกฤษ
นิยมอันดับ 1)
Transactional Analysis
CTA
Teaching English as a
LTCL
Second Language
Modern English and
M.A.
American Literature
B.A. (Hons., English
upper second
class
honours)
Ph.D.
Comparative Literature
M.A.
Philosophy
B.A. (honors) Philosophy

สถาบัน
University of Nottingham, UK

ปการศึกษา
ที่จบ
2549

University of Nottingham, UK

2545

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2541

WPATA, Australia
Trinity College, London, UK

2531
2516

University of Kent at Canterbury,
UK
University of Lancaster, UK

2516

Princeton University, USA
University of Chicago, USA
Queens College, City University
of New York, USA

2522
2518
2511

2514
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมีแผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ และแผน ข เปนแผนศึกษารายวิชา
และไมตองทําวิทยานิพนธ แตจะตองศึกษาลักษณะวิชา ว. 701 การคนควาอิสระ 1 และ ว. 702 การคนควา
อิสระ 2 (แทนการทําวิทยานิพนธ) และมีการสอบประมวลความรู
วิทยานิพนธ
การสรางโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจยั และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
ศึกษาคนควาประเด็นทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ตามความสนใจของผูเรียน
เสนอหัวขอและเคาโครงภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการปริญญาโท และดําเนินการศึกษาภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจยั และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษาที่ 2
การคนควาอิสระ แผน ข ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
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5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษา
รายวิชาบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งถือวามีคา 12 หนวยกิต
มีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได) โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตรแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา
รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
4) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การคนควาอิสระ ( แผน ข )
1) นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเลือกไมนอยกวา
18 หนวยกิต และตองทําการคนควาอิสระ ซึ่งถือวามีคา 6 หนวยกิต จึงจะนับวาครบหลักสูตร
2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา ว.701 การคนควาอิสระ 1 และ ว.702 การคนควา
อิสระ 2 ไดเมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 18
หนวยกิต โดยมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3) การเสนอขอทําการคนควาอิสระ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอทําการคนควาอิสระ
พรอมทั้งเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตอประธานโครงการปริญญาโท โดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ กอนถึงวันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียน วิชา ว.701 การคนควาอิสระ 1
ไมนอยกวา 2 สัปดาห จากนั้นประธานโครงการฯ จะนําเสนอตอคณะกรรมการโครงการปริญญาโทเพื่อพิจารณา
เมื่อผานการพิจารณาแลว นักศึกษาจะตองลงมือเขียนโดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณบดีคณะศิลปศาสตร
4) การขอสอบการศึกษาคนควาอิสระ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอประธานโครงการ
ปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พรอมทั้งสําเนาการศึกษาคนควาอิสระ จํานวน 3
ฉบับ กอนถึงวันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียนวิชา ว.702 การคนควาอิสระ 2 ไมนอยกวา 2 สัปดาห ทั้งนี้
จะตองทําอยางนอย 60 วัน กอนหมดสภาพการเปนนักศึกษา
ในการสอบการคนควาอิสระ คณบดีจะแตงตั้งกรรมการสอบมีจํานวนไมนอยกวา
3 คน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเปนกรรมการสอบอยางนอย 1 คน และการสอบ
การคนควาอิสระที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
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5) การพิมพการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือการพิมพ
วิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1.อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว ม(ถ า มี ) อาจเป น
กรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธได เมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
3. การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
การสอบการคนควาอิสระ
1. ใหนักศึกษายื่นคํารองตอประธานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
พรอมทั้งสําเนาการคนควาอิสระ จํานวน 3 ฉบับ กอนถึงวันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียนวิชา ว.702 การ
คนควาอิสระ 2 ไมนอยกวา 2 สัปดาห ทั้งนี้จะตองทําอยางนอย 60 วัน กอนหมดสภาพการเปนนักศึกษา
ในการสอบการคนควาอิสระ คณบดีจะแตงตั้งกรรมการสอบมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งใน
จํานวนนี้จะตองมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเปนกรรมการสอบอยางนอย 1 คน และการสอบการคนควา
อิสระที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
2. การพิมพการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือการพิมพวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสอบประมวลความรู
1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู เมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับผานครบ 12 หนวยกิต
แลว และไดรบั โอกาสใหสอบในภาคการศึกษาแรกที่มโี อกาสจะสําเร็จการศึกษา โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00
2) คณะศิลปศาสตรจะเปดสอบประมวลความรู ซึ่งเปนการสอบแบบขอเขียน ปการศึกษาละ 3 ครั้ง
โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
3) นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ
งานวรรณกรรม รวมทั้ ง สภาพสั ง คมและ
เหตุการณปจจุบันตางๆ
1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ฝกฝนการเขียนวิเคราะห วิจารณงานวรรณกรรมในทุกรายวิชา
และนํ า บริ บ ททางสั ง คมป จ จุ บั น มาใช เ ป น ส ว นหนึ่ ง ใน
การศึกษา
กระตุนใหนักศึกษานําความรูที่เรียน ไปคิดหัวขอในการเขียน
ความเรียง รายงาน วิจัย การคนควาอิสระ และวิทยานิพนธได
ดวยตนเอง
1.3 สามารถเรียบเรียงและถายทอดความคิด กําหนดวิชาเขียน 2 รายวิชาใหเปนวิชาบังคับเพื่อเตรียมความ
อยางมีระบบ
พรอมในการคิดและเขียนอยางมีระบบ และผลิตผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตอไป
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจากเนื้อหาและ
กรณีตัวอยางในงานวรรณกรรมที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลัง
สําเร็จการศึกษา
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3.1 ประเมินระหวางเรียน โดยอาจารย ฯลฯ โดยใชการสังเกตพฤติกรรมในหองเรียนและ
ผลงานของผูเรียน
3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจาก
ผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ
2.2 ดานความรู
1. ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแกไขปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการนําไปประยุกต
4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษอยาง
ตอเนื่อง
5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากเนื้อหาและกรณี
ตัวอยางในงานวรรณกรรมที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ประกอบด ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี / กิ จ กรรม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใช
ขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การทําโครงการ การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ
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2.3 ดานทักษะทางปญญา
1. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากเนื้อหาและกรณี
ตัวอยางในงานวรรณกรรมที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ประกอบด ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี / กิ จ กรรม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใช
ขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การทําโครงการ การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรีย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากเนื้อหาและกรณี
ตัวอยางในงานวรรณกรรมที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
3.4 การประเมิ น การแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ต าม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหและ การสื่อสาร
1)
2)
3)
4)

1. ผลการเรียนรู ดานทักษะในการวิเคราะห และการสื่อสาร
มีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางาน
สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห และการสื่อสาร

จั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากเนื้อหาและกรณี
ตัวอยางในงานวรรณกรรมที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห และการสื่อสาร
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต แบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน
3.3 การประเมินความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเขียนงานวิจัยและการ
พัฒนาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแกไขปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการนําไปประยุกต
4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษอยาง
ตอเนื่อง
5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
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3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
5) มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง**
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางาน
2) สามารถสื่ อสารอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งการพู ด และการเขี ย น เลื อ กใชรูป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออยางเหมาะสม
3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
z ความรับผิดชอบหลัก
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะในการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหและการ
รับผิดชอบ
สื่อสาร
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
ว. 524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิง
วิจารณ
วิชาบังคับ
ว. 610 การเขียนเชิงวิชาการ
ว. 611 การเขียนงานวิจัย
ว. 612 ประวัติวรรณคดีวิจารณ
ว. 613 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
วิชาเลือก
ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย
ว. 644 วรรณคดีสัจนิยม

{

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะในการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหและการ
รับผิดชอบ
สื่อสาร
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ว. 646
ว. 647
ว. 648
ว. 734
ว. 735
ว. 754
ว. 764
ว. 765
ว. 774
ว. 775
ว. 784

กวีนิพนธสมัยใหม
นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
ละครสมัยใหม
วรรณกรรมยุคหลังอาณานิคม
วรรณกรรมหลังสมัยใหม
วิลเลียม เชกสเปยร
สัมมนานักประพันธอเมริกัน
สัมมนานักประพันธอังกฤษ
หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
ผูหญิงในวรรณกรรม
การแปลวรรณกรรมขั้นสูง

การคนควาอิสระ (สําหรับแผน ข)
ว. 701 การคนควาอิสระ 1
ว. 702 การคนควาอิสระ 2
วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก2)
ว. 800 วิทยานิพนธ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
B+
B
BC+
C
D
F
A
Aคาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานัน้ รายวิชาทีน่ ักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวา จะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลีย่ สําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลีย่ สะสมทุกครัง้ ไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคา ระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
เวนแตจะเปนรายวิชาบังคับซึ่งตองไดระดับไมต่ํากวา B ในแตละวิชา
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U
(ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน
2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1. การทวนสอบแตละรายวิชาจะกระทําโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การสอบวิทยานิพนธจะดําเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยอาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
3. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษา
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
39 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ไดคาระดับ B ในวิชาบังคับทุกวิชา
3.4 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
ศึกษาและสอบผานวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.5 ไดคาระดับ P (ผาน) ในวิชาเสริมพื้นฐาน
3.6 ไดระดับ P ในการสอบประมวลความรู (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
3.7 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)โดยการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มา
มอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.8 ไดระดับ S ในการสอบการคนควาอิสระ วิชา ว. 701 การคนควาอิสระ 1 และ ว.702
การคนควาอิสระ 2 (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
3.9 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก)
3.10 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2. สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูแ ละคุณธรรม
2. มีการกระตุน อาจารยทําผลงานทางวิชาการ
3. สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
5. จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆของคณะ
6. จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา
1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนไปตามรายละเอียด
ของหลักสูตร
1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผล
การสอนของอาจารย
1.6 แตงตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิตดิ ตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
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เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษามี ค วามเป น
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ
ท า ง ด า น ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า แ ล ะ
วรรณคดีอังกฤษ

การดําเนินการ

- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
องคความรูใหมทางดานญี่ปนุ ศึกษา มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
ปรับปรุงสม่ําเสมอ
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป

2 . ก ร ะ ตุ น ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี 3. จัดแนวทางการเรียนใหนกั ศึกษา
ความสามารถในการค น คว า วิ จั ย ไดคนควา วิจยั ทางดานภาษาและ
ทางดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ อยางตอเนือ่ งและ
เปนระบบ
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน

การประเมินผล

4.จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทงั้ ระดับชาติและ
4. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ นานาชาติ
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
นักศึกษา ไดคน ควา วิจัย ทางดาน
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ อยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ
- มีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทงั้ ระดับชาติและ
นานาชาติ
- จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ

6.มีการประเมินหลักสูตรโดย
- ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
7. ประเมินความพึงพอใจของ
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ทําหนาทีว่ างแผนและบริหาร
งบประมาณในลักษณะของโครงการปกติ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
นักศึกษาสามารถใชสิ่งพิมพ หนังสือ วารสารที่ใหความรูเกี่ยวกับวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ตลอดจนสิ่งพิมพในสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่สัมพันธกับแขนงวิชา จากหอสมุดปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยทาพระจันทร และหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ดังนี้
1) รวมคลังหนังสือและเอกสาร
239,617
เลม
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2) วารสาร
1,180
เรื่อง
ภาษาไทย
639
ชื่อ
ภาษาตางประเทศ
541
ชื่อ
3) ฐานขอมูลออนไลน
15
รายการ
หองสมุดอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถขอใชบริการ ไดแก หอสมุดคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หอสมุดแหงชาติ สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแหง หองสมุดหรือศูนยเอกสาร
ของหนวยราชการและเอกชน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการภาควางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อที่ตองการใชตอภาควิชา
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการภาควางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่รับผิดชอบ
ทุกฝาย อยางเปนระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการการใชของอาจารย และผูเรียน และใหไดมาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทัง้ ตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณของภาควิชา ของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้นตองมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน
3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธโดยทั่วไป
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และ
มีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.6 เสนอแตงตั้งและเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
3.3.1การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษเทานั้น
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.3 กลุมวิชาโดยหัวหนาภาค/ประธานโครงการเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมี
คุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
3.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 ครั้ง
4.2.2 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําเพื่อใหคณะ
สนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.3 คณะมีหนวยวิจยั สถาบันและวิจยั เพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป เชนเดียวกับ
หนวยวิจัยอืน่ ๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจ ากการปฏิบัตแิ ละ
ประสบการณจริง
5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทัว่ ถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ E-mail
เปนตน
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
5.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2547
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต และมุง ใหบณ
ั ฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
3) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถามี)

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
3 3 3 3 3
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
3 3 3 3 3
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
3 3 3 3
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
3 3 3 3 3
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
3 3 3 3
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
3 3 3 3 3
การจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
3 3 3 3 3
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
3 3 3 3 3
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
3 3 3 3
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
3 3 3 3 3
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
3 3
จากคะแนนเต็ม 5.0
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
3 3
ในชั้นปที่ 2
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ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
แบบทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของ
นักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนการสอน
การทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน จากรายงาน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่เรียนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนกั ศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนใน
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดําเนินการ เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
2.1 จัดสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษา คณาจารย และผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในหลักสูตรแตละรุน
2.2 ดําเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อติดตามบัณฑิตใหม โดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือ
ผูบังคับบัญชา ดวยการใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นทีจ่ ําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอ เสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
หลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ

1. รองศาสตราจารยแดงตอย มาลาสิทธิ์
2. อาจารย ดร.ประภัศรี เครเมอร
บทความ
Kramer,Prapassaree. (2008) ‘Top Girls: Postmodern Imperfect’ Drama and the Postmodern:
Assessing the Limits of Metatheatre. Daniel K. Jernigan, editor. Cambria Press: Amherst, p. 231-253
3. รองศาสตราจารย ดร.ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา
ตํารา
ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา. (2552). ความรูเบือ้ งตนเกีย่ วกับวรรณคดี. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา. (2552). ความรูเบือ้ งตนเกีย่ วกับวรรณคดี (2). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
4. รองศาสตราจารยชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย
บทความ
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (2550) ความรูสึกในฐานะปฏิบตั ิการทางสังคม. วารสารศิลปศาสตร. 7 (มกราคมมิถุนายน), น.1-13
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (2550) ผูหญิงของเฮมิงเวย ศึกษาจากกรณี ‘แคมปคนอินเดียน’. วารสารศิลปศาสตร.
7 (กรกฎาคม-ธันวาคม), น. 1-18
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ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (2551) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากหลอมรวมเปนหนึ่ง สูผสมผสานพันทาง.
วารสารอักษรศาสตร. 37(มกราคม-มิถุนายน), น. 1-15
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (2551) Othello as the Colonial Discourse of Blackness. วารสารศิลปศาสตร.
6 (กรกฎาคม-ธันวาคม), น. 1-14
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลินี แกวเนตร
บทความ
มาลินี แกวเนตร. (2551) “ The Use of Subtext in Pinter’s ‘A Slight Ache’.” วารสารศิลปศาสตร.
8 (มกราคม - มิถุนายน ), น. 217-227
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มคอ. 2

ภาคผนวก 2
ลําดับ

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
รายนามอาจารย

ป. ตรี

1.
2.
3.
4.
5.

รศ. แดงตอย มาลาสิทธิ์
อ. ดร. ประภัศรี เครเมอร
รศ. ดร. ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา

6
3
6

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

3
3

รศ. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย
ผศ. ดร. มาลินี แกวเนตร

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

6

ป.เอก

รวม

ป. ตรี

6
6
6
3
6

3
3
6
3

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โท

3
3
6
3

ป.เอก

รวม

6
6
6
6
6

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระกอนปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)
วิทยานิพนธ

การคนควาอิสระ

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระหลังปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)
วิทยานิพนธ

การคนควาอิสระ

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หนา 49

ภาคผนวก 3 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2543 เพื่อใชในปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรบั ทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่......7...../....2553......
เมื่อวันที่......19 กรกฎาคม 2553.........
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริม่ ใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2553 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2543 ใชมาตั้งแตพ.ศ. 2543พ.ศ. 2553 เปนเวลา 10 ปแลว ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษจึงมีความประสงคจะปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรดังกลาวใหทนั สมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระสําคัญดังนี้
5.1 ปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เพิ่มเงื่อนไขใหผูเขาศึกษาตองมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.75 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวารอยละ 68.75 หรือมีประสบการณในการทํางานที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาที่จะเรียนไมนอยกวา 2 ป จาก
เดิมไมไดระบุเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี เนื่องจากโครงการฯ พบวาบัณฑิตที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.75 หรือไม
มีประสบการณการทํางานทีเ่ กี่ยวของมากอนมักประสบปญหาในการเรียนเปนอยางมาก
โดยมีรายละเอียดการแกไขดังนี้
เดิม
แกไขเปน
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาระดับปริญญาตรี
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาระดับปริญญาตรี
โดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือวรรณคดี
โดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือวรรณคดี
อังกฤษ เปนวิชาเอกหรือวิชาโท หรือมีพื้นความรูภาษา อังกฤษเปนวิชาเอกหรือวิชาโท หรือมีพื้นความรูภาษา
และวรรณคดีอังกฤษ
และวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาที่เทียบเทาทั้งในหรือ
ตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
2. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับ
2. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 7 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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เดิม
แกไขเปน
3. ไมมีขอกําหนดเกีย่ วกับเกรดเฉลี่ยและประสบการณ 3. มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 หรือ คะแนน
การทํางาน
เฉลีย่ สะสมไมต่ํากวารอยละ 68.75 หรือมีประสบการณ
ในการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่จะเรียนไมนอย
กวา 2 ป
5.2 ปรับวิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
เพิ่มเติมเงื่อนไขในการคัดเลือก โดยผูเขาศึกษาตองทําการทดสอบความรูภาษาอังกฤษและมีผล
คะแนนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ TU-GET ไมต่ํากวา 550 คะแนน, TOEFL Paper-Based Test ไมต่ํากวา 550
คะแนน, TOEFL Computer-based Test ไมต่ํากวา 213 คะแนน, TOEFL Internet-based Test ไมต่ํากวา 79
คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6.5 และจะตองสง Statement of Purpose ภายใน 1 สัปดาหกอ นการสอบ
สัมภาษณ
โดยมีรายละเอียดการแกไขดังนี้
เดิม
แกไขเปน
1. ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศ 1. ไมเปลี่ยน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. กําหนดระดับคะแนนความรูภาษาอังกฤษตาม
2. ผูเขาศึกษาตองทําการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และมีผลคะแนนอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
TU-GET ไมต่ํากวา 550 คะแนน, TOEFL PaperBased Test ไมต่ํากวา 550 คะแนน, TOEFL
Computer-based Test ไมต่ํากวา 213 คะแนน, TOEFL
Internet-based Test ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ IELTS
ไมต่ํากวาระดับ 6.5
3. ไมมีขอกําหนดเกีย่ วกับ Statement of Purpose
3. ผูเขาศึกษาตองสง Statement of Purpose ภายใน 1
สัปดาหกอนการสอบสัมภาษณ
5.3 ปรับโครงสรางหลักสูตรใหม โดย
1) เพิ่มวิชาเสริมพื้นฐานแบบไมนับหนวยกิต 1 วิชา คือ ว. 524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิง
วิจารณ
2) ลดหนวยกิตในหมวดวิชาบังคับของแผน ข จาก6 วิชา รวม 18 หนวยกิต เหลือ 4 วิชา รวม 12 หนวย
กิต
3) เพิ่มหนวยกิตในหมวดการคนควาอิสระของแผน ข จากเดิมไมมี เปน 6 หนวยกิต
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ซึ่งโครงสรางหลักสูตรใหม มีดังนี้
วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2
ไมนับหนวยกิต
12 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
39 หนวยกิต

แผน ข
ไมนับหนวยกิต
12 หนวยกิต
21 หนวยกิต
6 หนวยกิต
39 หนวยกิต

5.4 ปรับเปลี่ยนรายวิชา มีรายละเอียดดังนี้
5.4.1 เปดวิชาเสริมพื้นฐาน จํานวน 1 วิชา คือ
เดิม
แกไขเปน
ไมมีวิชาเสริมพื้นฐาน
ว. 524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิง
วิจารณ (LT 524 Critical Reading in British and
American Literature)
การอานผลงานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันยุคตางๆ
เพื่อเสริมพื้นฐานและฝกทักษะการวิจารณวรรณคดี

5.4.2 แกไขชื่อวิชาและยายวิชา จํานวน 2 วิชา ไดแก ว.701 การคนควาอิสระ 1 และ ว.702 การ
คนควาอิสระ 2 ซึ่งเดิมอยูในหมวดวิชาบังคับ มาอยูในหมวดการคนควาอิสระ เปนผลใหวิชาบังคับของนักศึกษา
แผน ข. ลดลงจาก 18 หนวยกิต เหลือ 12 หนวยกิต
เดิม
แกไขเปน
วิชา ว.701 การวิจัยเฉพาะเรือ่ ง 1 และ ว.702 การวิจยั
วิชา ว.701 การคนควาอิสระ 1 และ ว.702 การคนควา
เฉพาะเรื่อง 2 อยูในหมวดวิชาบังคับ
อิสระ 2 อยูในหมวดการคนควาอิสระ
5.4.3 ปดรายวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ
ว. 610 ภาษากับวรรณคดี
LT610 Language and Literature
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5.4.4 แยกรายวิชาบังคับและแกไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา คือ
เดิม
แกไขเปน
ว. 613 การเขียนรายงานทางวิชาการและระเบียบวิธี
ว. 610 การเขียนเชิงวิชาการ
วิจัย
LT 610 Graduate Writing
LT 613 Graduate Writing and Research Methodology การเขียนเชิงวิชาการรวมทั้งการเขียนเคาโครงความ
เรียง การตั้งประเด็น การเขียนประโยคที่เสนอประเด็น
ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนงานวิจัย ฝกฝนเขียน
การสนับสนุนประเด็น การโตแยง การชักจูง การเสนอ
งานวิจยั เนนการรวบรวม วิเคราะห เรียบเรียงขอมูล
ความคิดอยางมีเหตุผล เพื่อการวิเคราะหวิจารณ
ตลอดจนทักษะการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
วรรณคดีในระดับสูง
ว. 611 การเขียนงานวิจัย
LT 611 Research Writing
การเขียนงานวิจัย โดยเนนรูปแบบ วิธีการเขียน การ
รวบรวม วิเคราะห เรียบเรียงขอมูล
5.4.5 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาบังคับ จํานวน 2 รายวิชา เพื่อใหเปนไปตามลําดับที่สอดคลองกับวิชา
บังคับอีก 2 รายวิชาทีแ่ ยกใหม (ว. 610 และ ว. 611) ดังนี้
เดิม
ว. 610 ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ
LT610 History of Literary Criticism
ศึกษาการวิจารณ แนวคิด และทฤษฎีวรรณคดีวจิ ารณที่
สําคัญ ตั้งแตสมัยเพลโตจนถึงทฤษฎีนววิจารณ โดย
พิจารณาสถานะคุณคาของวรรณคดี การตีความและ
การประเมินคุณคาวรรณคดี
ว. 612 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
LT 612 Contemporary Literary Criticism
ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณรวมสมัย
โดยพิจารณาตัวบท ผูเขียน และผูอาน ความสัมพันธ
ระหวางวรรณคดีกับประวัตศิ าสตร อุดมการณ
สถานภาพหญิง-ชาย รวมทั้งการยกสถานะของทฤษฎี
วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณเปนองคความรูที่สําคัญ

แกไขเปน
ว. 612 ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ
LT612 History of Literary Criticism
ศึกษาการวิจารณ แนวคิด และทฤษฎีวรรณคดีวจิ ารณที่
สําคัญ ตั้งแตสมัยเพลโตจนถึงทฤษฎีนววิจารณ โดย
พิจารณาสถานะคุณคาของวรรณคดี การตีความและ
การประเมินคุณคาวรรณคดี
ว. 613 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
LT 613 Contemporary Literary Criticism
ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณรวมสมัย
โดยพิจารณาตัวบท ผูเขียน และผูอาน ความสัมพันธ
ระหวางวรรณคดีกับประวัตศิ าสตร อุดมการณ
สถานภาพหญิง-ชาย รวมทั้งการยกสถานะของทฤษฎี
วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณเปนองคความรูที่สําคัญ
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5.4.6 ปดรายวิชาเลือก จํานวน 4 รายวิชา คือ
1. ว.645 นวนิยายโกธิก
LT645 The Gothic Novel
2. ว.744 ประเภทของวรรณกรรม
LT744 Literary Genres
3. ว.784 วรรณกรรมกับวาทศาสตร
LT784 Literature and Rhetoric
4. ว.785 วรรณกรรมกับภาพยนตร
LT785 Literature and Film
5.4.7 เปดรายวิชาเลือกใหม จํานวน 1 รายวิชา คือ
ว.784 การแปลวรรณกรรมขั้นสูง
LT784 Advanced Literary Translation
5.5 เพิ่มคําอธิบายรายวิชา ในวิชา ท.800 วิทยานิพนธ เนือ่ งจากเดิมวิทยานิพนธไมมคี ําอธิบายรายวิชา
เดิม
แกไขเปน
ว.800 วิทยานิพนธ
ว.800 วิทยานิพนธ
LT800 Thesis
LT800 Thesis
การสรางโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจัยอัน
กอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ เขียนวิทยานิพนธเกีย่ วกับวรรณคดี
ศึกษาและ/หรือวรรณคดีวิจารณ และนําเสนอ
วิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร
จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร
ผลงานวิชาการ
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5.6 รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง จํานวน 17 วิชา
ลําดับ

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรใหม

1.

ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
LT 624 Literature of Renaissance England

ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
LT 624 Literature of Renaissance England

2.

ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
LT 625 Seventeenth-Century Literature

ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
LT 625 Seventeenth-Century Literature

3.

ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
LT 626 Eighteenth-Century English Literature LT 626 Eighteenth-Century English Literature

4.

ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
LT 627 English Romantic Literature

ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
LT 627 English Romantic Literature

5.

ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
LT 628 Victorian Literature

ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
LT 628 Victorian Literature

6.

ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย
LT 629 Contemporary Literature

ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย
LT 629 Contemporary Literature

7.

ว. 644 วรรณคดีสัจจนิยม
LT 644 Realism in Literature

ว. 644 วรรณคดีสัจจนิยม
LT 644 Realism in Literature

8.

ว. 646 กวีนิพนธสมัยใหม
LT 646 Modern Poetry

ว. 646 กวีนิพนธสมัยใหม
LT 646 Modern Poetry

9.

ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
LT 647 Modern Fiction

ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
LT 647 Modern Fiction

10.

ว. 648 ละครสมัยใหม
LT 648 Modern Drama

ว. 648 ละครสมัยใหม
LT 648 Modern Drama

11.

ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
LT 734 Post-Colonial Literature

ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
LT 734 Post-Colonial Literature

12.

ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม
LT 735 Postmodern Literature

ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม
LT 735 Postmodern Literature Postmodern Literature
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ลําดับ
หลักสูตรเดิม
13. ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร
LT 754 William Shakespeare

หลักสูตรใหม
ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร
LT 754 William Shakespeare

14.

ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกัน
LT 764 Seminar on American Writers

ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกัน
LT 764 Seminar on American Writers

15.

ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ
LT 765 Seminar on British Writers

ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ
LT 765 Seminar on British Writers

16.

ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
LT 774 Special Topics in Literature

ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
LT 774 Special Topics in Literature

17.

ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม
LT 775 Women in Literature

ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม
LT 775 Women in Literature

5.7 สรุปการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- รายวิชาทีไ่ มมีการเปลี่ยนแปลง จํานวน 17 วิชา
- รายวิชาที่มกี ารเปลี่ยนแปลง จํานวน 6 วิชา
- รายวิชาทีเ่ ปดเพิ่ม จํานวน 2 วิชา
- รายวิชาทีย่ กเลิก จํานวน 5 วิชา
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
หมวดวิชา

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

แผน ก
1.
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 2. วิชาบังคับ 12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
(แผน ก แบบ ก2)
3. วิชาเลือก 15 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

1. วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไมนับหนวยกิต)
2. วิชาบังคับ
12 หนวยกิต
3. วิชาเลือก
15 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

แผน ข
1.
การคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 2. วิชาบังคับ 18 หนวยกิต
และไมเกิน 6 หนวยกิต
3. วิชาเลือก 21 หนวยกิต
4.
-

1. วิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. วิชาบังคับ
3. วิชาเลือก
4. การคนควาอิสระ

หนวยกิตรวม

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

39 หนวยกิต

(ไมนับหนวยกิต)
12 หนวยกิต
21 หนวยกิต
6 หนวยกิต
39 หนวยกิต
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ
Master of Arts Program in English Language and
Literature

ไมเปลี่ยน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
Master of Arts (English Language and Literature)
ชื่อยอ
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
M.A. (English Language and Literature)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ปรัชญา

ปรัชญา
ไมมี

ความสําคัญ

ไมเปลี่ยน

สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เขาใจ
มนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค สามารถ
ประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิตและการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธและความ
รับผิดชอบตอสังคม
ความสําคัญ

ไมมี

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยาง
สรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในการดํารงชีวิตและ
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษย
สัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม
(ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หนา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543
วัตถุประสงค

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
วัตถุประสงค

4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูทางดานภาษา
และวรรณคดีอังกฤษเปนอยางดี

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูทางดานภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษเปนอยางดี

4.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูและความ
เขาใจปรัชญา แนวความคิด วัฒนธรรม และสังคม
ของชนตางชาติ ตางภาษา และตางยุคสมัย

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรูและความเขาใจ
ปรัชญา แนวความคิด วัฒนธรรม และสังคมของชน
ตางชาติ ตางภาษา และตางยุคสมัย

4.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนําความรูไปใช
ในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถทําการคนควาวิจัยและ
ศึกษาเพิ่มเติมทางดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
รวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

4.4 เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถทําการคนควา
วิจัยและศึกษาเพิ่มเติมทางดานภาษาและวรรณคดี
อังกฤษรวมทั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนําความรูไปใชใน
การประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับ
โดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือวรรณคดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
อังกฤษเปนวิชาเอกหรือวิชาโท หรือมีพื้นความรูภาษา บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
และวรรณคดีอังกฤษ
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี โดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือวรรณคดี
6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับ
อังกฤษเปนวิชาเอกหรือวิชาโท หรือมีพื้นความรูภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
และวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาที่เทียบเทาทั้งในหรือ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
ตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
2.2.2 ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75
หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวารอยละ 68.75 หรือมี
ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่
จะเรียนไมนอยกวา 2 ป
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การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET
หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึง
วันสมัคร) โดยมีคะแนน TU-GET ไมต่ํากวา 550 คะแนน
หรือ TOEFL Paper-Based Test ไมต่ํากวา 550 คะแนน
หรือ Computer-based ไมต่ํากวา 213 คะแนน หรือ
Internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํา
กวาระดับ 6.5
3. ผูเขาศึกษาจะตองสง Statement of Purpose ภายใน 1
สัปดาหกอนการสอบสัมภาษณ
4. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติ ในระบบทวิภาค
1. จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดย 1 ป
การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
8.2 หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผน ดังนี้
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.2.1 แผน ก แบบ ก(2) เปนหลักสูตรที่มี
และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอย
การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
กวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแตละรายวิชา
8.2.2 แผน ข เปนหลักสูตรที่มีการศึกษา
รายวิชาและไมตองทําวิทยานิพนธ แตจะตอง ใหเทากับภาคปกติ ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตาม
ศึกษาลักษณะวิชา ว. 701 การวิจัยเฉพาะเรือ่ ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
1 และ ว. 702 การวิจยั เฉพาะเรื่อง 2 (ทดแทน บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
การทําวิทยานิพนธ)
2. มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนในการเรียน
ชั้นปที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั การพิจารณาของ
8.3 การสอบประมวลความรู
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
8.3.1 การสอบประมวลความรู ใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
3. หลักสูตรมี 2 แผนการศึกษา คือ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
แผน ก แบบ ก2 เปนแผนการศึกษารายวิชาและทํา
วิทยานิพนธ
8.3.2 การศึกษาแผน ข นักศึกษาจะสอบ
ประมวลความรูไดตอเมื่อลงทะเบียนรายวิชาครบถวน
แผน ข เปนแผนการศึกษารายวิชาและไมตองทํา
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8.3.3 โดยปกติ ภาคจะจัดใหมีการสอบ
ประมวลความรูอยางนอยปละ 2 ครั้ง
8.4 วิทยานิพนธ สําหรับการศึกษาแผน ก แบบ ก
(2)
8.4.1 วิทยานิพนธจะตองเขียนเปน
ภาษาอังกฤษ
8.4.2 จดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตอเมื่อ
ศึกษาวิชาบังคับครบทั้ง 4 วิชา คือ ว.610 ว. 611 ว. 612
และ ว. 613 ศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และไดรับคาเฉลี่ยสะสมจากลักษณะวิชาทั้งหมดไมต่ํา
กวา 3.00 ไดคาระดับวิชาบังคับแตละวิชาไมต่ํากวา B
การทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 20
8.4.3 นักศึกษาตองสอบภาษาตางประเทศ
ผานกอนสอบวิทยานิพนธ การสอบภาษาตางประเทศ
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วา
ดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 18
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4. ขอกําหนดหลักสูตร
การศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตร
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ การคนควา
อิสระ และการสอบประมวลความรู
5.1 การคนควาอิสระ ( แผน ข )
1) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข ตองศึกษาวิชา
บังคับ 18 หนวยกิต วิชาเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต และ
ตองทําการคนควาอิสระ ซึ่งถือวามีคา 6 หนวยกิต จึงจะ
นับวาครบหลักสูตร
2) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชา ว.701 การคนควา
อิสระ 1 และ ว.702 การคนควาอิสระ 2 ไดเมื่อศึกษา
ลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา และตองมี
หนวยกิตสะสมไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยมีคาเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00
3) การเสนอขอทําการคนควาอิสระ ใหนักศึกษา
ยื่นคํารองขอทําการคนควาอิสระ พรอมทั้งเสนอหัวขอและ
เค า โครงการศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระต อ ประธานโครงการ
ปริญญาโท โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ กอนถึงวันสิ้นภาคของการจดทะเบียน
เรียน วิชา ว.701 การคนควาอิสระ 1 ไมนอยกวา 2 สัปดาห
จากนั้นประธานโครงการฯ จะนําเสนอตอคณะกรรมการ
โครงการปริญญาโทเพื่อพิจารณา เมื่อผานการพิจารณาแลว
นักศึกษาจะตองลงมือเขียนโดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณบดีคณะศิลปศาสตร
4) การขอสอบการคนควาอิสระ ใหนักศึกษายื่นคํา
ร อ ง ต อ ป ร ะ ธ า น โ ค ร ง ก า ร ป ริ ญ ญ า โ ท ส า ข า วิ ช า
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ในการสอบการคนควาอิ สระ คณบดีจ ะแตงตั้ง
กรรมการสอบมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งในจํานวนนี้
จะต อ งมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระเป น
กรรมการสอบอยางนอย 1 คน และการสอบการศึกษา
คนควาอิสระที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันท
จากคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
5) การพิมพการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ
ใหใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือการพิมพวิทยานิพนธของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.2 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาจะจด
ทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด ต อ เมื่ อ ศึ ก ษารายวิ ช าบั ง คั บ 18
หนวยกิต วิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองทํา
วิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง ถื อ ว า มี ค า 12 หน ว ยกิ ต มี ค า ระดั บ S
(ใชได) หรือ U (ใชไมได) โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 และตองสอบประมวลความรูไดระดับ P แลว
2) นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษา
ตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการโครงการ
ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าภาษาและวรรณคดี อั ง กฤษ เพื่ อ ให
คณบดีคณะศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะให
คําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และ
สอบวิทยานิพนธ
4) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตาม
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5.3 กระบวนการประเมินผล
การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1.อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ต อ งประกอบด ว ย
อาจารยประจํามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กั น และต อ งมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ร ว ม(ถ า มี ) อาจเป น กรรมการสอบ
วิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตอง
เขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
2. นั ก ศึ ก ษาจะสอบวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด เมื่ อ สอบ
ภาษาตางประเทศผานแลว
3. การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและ
ข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และการสอบ
วิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
การสอบการคนควาอิสระ
1. ให นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร อ งต อ ประธานโครงการ
ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พรอมทั้ง
สําเนาการคนควาอิสระ จํานวน 3 ฉบับ กอนถึงวันสิ้นภาค
ของการจดทะเบียนเรียนวิชา ว.702 การคนควาอิสระ 2 ไม
นอยกวา 2 สัปดาห ทั้งนี้จะตองทําอยางนอย 60 วัน กอน
หมดสภาพการเปนนักศึกษา
(ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หนา

62

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ในการสอบการศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระ คณบดี จ ะ
แตงตั้งกรรมการสอบมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งใน
จํานวนนี้จะตองมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเปน
กรรมการสอบอยางนอย 1 คน และการสอบการศึกษา
คนควาอิสระที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันท
จากคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
2. การพิมพการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหใช
รู ป แบบตามหนั ง สื อ คู มื อ การพิ ม พ วิ ท ยานิ พ นธ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสอบประมวลความรู
1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู เมื่อจด
ทะเบียนศึกษาวิชาบังคับผานครบ 12 หนวยกิตแลว และ
ไดรับโอกาสใหสอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะ
สําเร็จการศึกษา โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา
3.00
2) คณะศิลปศาสตรจะเปดสอบประมวลความรู ซึ่ง
เปนการสอบแบบขอเขียน ปการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดี
คณะศิลปศาสตร เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู
3) นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ
P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ
การวัดผลการศึกษา
11.1.2 ผลการศึกษาวิชาบังคับตองไดระดับไมต่ํา
กวา B จึงจะนับวาสอบไดและนับหนวยกิตใหใน

ระยะเวลาการศึกษา
เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ
และอยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
การวัดผลการศึกษา
1. การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ
2. การนับหนวยกิตทีไ่ ดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิต
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กรณีที่นกั ศึกษาสอบผานวิชาบังคับไดระดับต่ํากวา
B ใหนักศึกษาจดทะเบียนเรียนวิชานัน้ ๆ ซ้ําได
11.1.3 การนับหนวยกิตทีไ่ ดใหนับรวมเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษาไดคาระดับ S
หรือระดับไมต่ํากวา C เทานั้น
11.1.4 การสอบประมวลความรูและการสอบ
ภาษาตางประเทศ มีคาระดับ P (ผาน) หรือ N (ไมผาน)
11.1.5 วิทยานิพนธมีคาระดับ S (ใชได) หรือ U
(ใชไมได)
11.1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 13
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ลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา
C เทานัน้ รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวา จะ
เปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกใหนํามาคํานวณคา
ระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานัน้ และคาระดับเฉลี่ย
สะสมทุกครั้งไป
3. นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ใน
รายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้
จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ดคา ระดับตามความในวรรคแรกนั้น หาก
เปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําใน
รายวิชานัน้ อีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่
แทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมี
สิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก เวนแตจะเปน
รายวิชาบังคับซึ่งตองไดระดับไมต่ํากวา B ในแตละวิชา
4. การวัดผลวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงเปน
2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
5. การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวล
ความรู และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ
ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
6. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
การสําเร็จการศึกษา
การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 สอบผานลักษณะวิชาตางๆ ครบตาม
1. ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะฯ และ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยกําหนด
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
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11.2.3 ไดคาระดับ P ในการสอบประมวลความรู
ในกรณีศึกษาแผน ข
11.2.4 ไดคาระดับ P ในการสอบ
ภาษาตางประเทศ
11.2.5 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ ใน
กรณีที่ศึกษาแผน ก แบบ ก (2)

ประมาณการคาใชจาย
คาใชจายของบัณฑิต 1 คน เฉลี่ยประมาณปละ
30,000 บาท
จํานวนนักศึกษา
รับนักศึกษาประมาณปละ 10 คน
หลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
3. ไดคาระดับ B ในวิชาบังคับทุกวิชา
4. ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ศึกษาและสอบผาน
วิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
5. ไดระดับ P ในการสอบประมวลความรู (สําหรับ
นักศึกษาแผน ข)
6. ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (สําหรับ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2)โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง และนํา
วิทยานิพนธทพี่ ิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบให
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
7. ไดระดับ S ในการสอบการคนควาอิสระ วิชา ว.
701 การคนควาอิสระ 1 และ ว.702 การคนควาอิสระ 2
(สําหรับนักศึกษา แผน ข)
8. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการ
ประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก)
9. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตรและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
งบประมาณ
หลักสูตรดําเนินการในรูปแบบโครงการปกติโดยมี
ประมาณการคาใชจายในการผลิตบัณฑิต 35,000 บาท/คน/
ป
จํานวนนักศึกษา
ไมเปลี่ยน
หลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
39 หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก (2) 39
หนวยกิต
แผน ข
39
หนวยกิต
13.2 โครงสรางของหลักสูตร
กําหนดใหมี 2 แผน คือ
13.2.1 แผน ก แบบ ก (2)
วิชาบังคับ 12
หนวยกิต
วิชาเลือก
15
หนวยกิต
วิทยานิพนธ 12
หนวยกิต
รวม
39
หนวยกิต
13.2.2 แผน ข
วิชาบังคับ 18
หนวยกิต
วิชาเลือก
21
หนวยกิต
รวม
39
หนวยกิต
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2. โครงสรางหลักสูตร
กําหนดใหมี 2 แผน คือ
2.1 แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
วิชาบังคับ
12
วิชาเลือก
15
วิทยานิพนธ
12
รวม
39
2.2 แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
วิชาบังคับ
12
วิชาเลือก
21
การคนควาอิสระ 6
รวม
39

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3. รายวิชา
3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน
ว. 524 การอานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเชิงวิจารณ
(ไมนับหนวยกิต)
13.4.1 วิชาบังคับ มี 6 รายวิชา
3.2 วิชาบังคับ มี 4 รายวิชา รวม 12 หนวยกิต
ว.610 ภาษากับวรรณคดี
ว.610 การเขียนเชิงวิชาการ 3 หนวยกิต
ว.611 ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ
ว.611 การเขียนงานวิจัย
3 หนวยกิต
ว.612 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
ว.612 ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ 3 หนวยกิต
ว.613 การเขียนรายงานทางวิชาการและระเบียบวิธีวจิ ัย ว.613 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย 3 หนวยกิต
ว.701 การวิจัยเฉพาะเรื่อง 1
ว.702 การวิจัยเฉพาะเรื่อง 2
13.4.2 วิชาเลือก มี 21 รายวิชา โดยนักศึกษาแผน ก
3.3 วิชาเลือก มี 18 รายวิชา
แบบ ก (2) ตองศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 5 วิชา สวน นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกศึกษา 5 วิชา รวม 15
นักศึกษาแผน ข ตองศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 7 วิชา หนวยกิต
13.3 รายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไมมี
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ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศลิ ปวิทยา
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย
ว. 644 วรรณคดีสัจนิยม
ว. 645 นวนิยายโกธิก
ว. 646 กวีนพิ นธสมัยใหม
ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
ว. 648 ละครสมัยใหม
ว. 744 ประเภทของวรรณกรรม
ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม
ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร
ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกนั
ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ
ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม
ว. 784 วรรณกรรมกับวาทศาสตร
ว. 785 วรรณกรรมกับภาพยนตร
วิชาการคนควาอิสระ
ไมมี

13.4.3 วิทยานิพนธ
ว. 800 วิทยานิพนธ
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นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 7 วิชา รวม 21 หนวย
กิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได ดังตอไปนี้
ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศลิ ปวิทยา 3 หนวยกิต
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
3 หนวยกิต
ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18 3 หนวยกิต
ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
3 หนวยกิต
ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
3 หนวยกิต
ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย
3 หนวยกิต
ว. 644 วรรณคดีสัจนิยม
3 หนวยกิต
ว. 646 กวีนพิ นธสมัยใหม
3 หนวยกิต
ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
3 หนวยกิต
ว. 648 ละครสมัยใหม
3 หนวยกิต
ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
3 หนวยกิต
ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม
3 หนวยกิต
ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร
3 หนวยกิต
ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกนั
3 หนวยกิต
ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ
3 หนวยกิต
ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
3 หนวยกิต
ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม
3 หนวยกิต
ว. 784 การแปลวรรณกรรมขั้นสูง
3 หนวยกิต
3.4 วิชาการคนควาอิสระ(สําหรับแผน ข) นักศึกษา
ตองศึกษาทั้ง 2 รายวิชา ดังนี้
ว. 701 การคนควาอิสระ 1 3 หนวยกิต
ว.702 การคนควาอิสระ 2 3 หนวยกิต
3.5 วิชาวิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบก2)
ว. 800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
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ภาคผนวก 7 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ฉบับ
พ.ศ. 2543 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
1. รายวิชาที่ไมมกี ารเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟู
ศิลปวิทยา
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17

ว. 624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟู
ศิลปวิทยา
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17

ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษ
ที่ 18
ว. 627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก

ว. 626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษ
ที่ 18
ว.627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก

คงเดิม

ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน

ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน

คงเดิม

ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย

ว. 629 วรรณคดีรวมสมัย

คงเดิม

ว. 644 วรรณคดีสัจจนิยม

ว. 644 วรรณคดีสัจจนิยม

คงเดิม

ว. 646 กวีนพิ นธสมัยใหม

ว. 646 กวีนพิ นธสมัยใหม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม ว. 647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม

คงเดิม

ว. 648 ละครสมัยใหม

ว. 648 ละครสมัยใหม

คงเดิม

ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม

ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม

คงเดิม

ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม

ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม

คงเดิม

ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร

ว. 754 วิลเลียม เชกสเปยร

คงเดิม
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกนั

ว. 764 สัมมนานักประพันธอเมริกนั

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ

ว. 765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ

คงเดิม

ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี

ว. 774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี

คงเดิม

ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม

ว. 775 ผูหญิงในวรรณกรรม

คงเดิม

2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

ว.611

ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ

ว.612 ประวัตวิ รรณคดีวิจารณ

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชา

ว.612

วรรณคดีวิจารณรวมสมัย

ว.613 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย

เปลี่ยนรหัสวิชา

ว.613

การเขียนรายงานทางวิชาการและ ว.610 การเขียนเชิงวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจยั
ว.611 การเขียนงานวิจัย

แยกเปน 2 รายวิชา
และแกไขคําอธิบาย
รายวิชา

ว.701

การวิจยั เฉพาะเรื่อง 1

ว.701 การคนควาอิสระ 1

เปลี่ยนชื่อวิชา และ
ยายวิชาไปอยูห มวด
วิชาการคนควาอิสระ

ว.702

การวิจยั เฉพาะเรื่อง 2

ว.702 การคนควาอิสระ 2

เปลี่ยนชื่อวิชา และ
ยายวิชาไปอยูห มวด
วิชาการคนควาอิสระ
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543
ว. 800 วิทยานิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ว. 800 วิทยานิพนธ

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มคําอธิบาย
รายวิชา

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

-

ว.524 การอานวรรณคดีอังกฤษและ
อเมริกันเชิงวิจารณ

-

ว.784 การแปลวรรณกรรมชั้นสูง

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม

4. รายวิชาทีป่ ด/ตัดออก
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543
ว.610
ว.645
ว.744
ว.784
ว.785

ภาษากับวรรณคดี
นวนิยายโกธิก
ประเภทของวรรณกรรม
วรรณกรรมกับวาทศาสตร
วรรณกรรมกับภาพยนตร

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
-

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
ปดวิชา
ปดวิชา
ปดวิชา
ปดวิชา
ปดวิชา

ภาคผนวก 8 แนบสําเนาเอกสารตอไปนี้
1. สําเนาขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 (หมวดที่ 4 การอุทธรณ)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ.2535 พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
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(ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หนา

71

