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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ / คณะศิลปศาสตร์ / ภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์
ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25530051103659
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in English Language Studies
(International Program)
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (English Language Studies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (English Language Studies)
3. วิ ชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3.5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 255ค
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิ
่
ชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครัง้ ที่
…………………….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมีค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักพัฒนาหลักสูตรหรือกาหนดนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
8.3 นักวิชาการ นักวิจยั
8.4 ข้าราชการในหน่วยงานทีต่ อ้ งใช้ความสามารถภาษาอังกฤษ
8.5 บุคลากรผูก้ าหนดนโยบายหรือวางแผนด้านการพัฒนาทักษะภาษาและการสือ่ สารใน
ภาคเอกชนหรือองค์กรธุรกิจหรือองค์กรระหว่างประเทศ
8.6 อาชีพอื่นๆ ทีส่ ามารถประยุกต์องค์ความรูใ้ หม่ในการทางานโดยเน้นด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ และการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
9. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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10. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒ นาที่ จ าเป็ นต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีตลาดเกิดใหม่ซ่งึ มีบทบาทสูง
เพิม่ ขึน้ มีการเปิ ดการค้าเสรีในหลายภูมภิ าคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นับจากปี 2558 มีการ
เปิ ดการค้าเสรี ของอาเซียน กอปรกับพลวัต ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว การ
แข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมากขึน้ อีกทัง้ ยังเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา สาหรับประเทศไทยแล้ว ยังมีแรงงานทีม่ ที กั ษะ มีความรูค้ วามสามารถ
และขีดความสามารถในการแข่ งขันทางเศรษฐกิจยังไม่มากพอ ตัวเลขผลิตภัณ ฑ์มวลรวมใน
ประเทศมีการลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสาคัญ ประเทศไทยยังติดอยู่ในกับ ดักของการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีผลิตภาพของแรงงานทีต่ ่า มีการพัฒนาเทคโนโลยี และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขันในระดับที่ไม่มากพอ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉ บับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
กาหนดวิสยั ทัศน์ ให้ประเทศไทยนัน้ มีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยืนเป็ นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ท่สี าคัญสองประการคือยุทธศาสตร์
ด้า นการสร้า งความสามารถในการแข่ ง ขัน และยุ ท ธศาสตร์ด้ า นการพัฒ นาและเสริม สร้า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไปสู่เป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสาคัญในการสร้างทรัพ ยากรมนุษย์
ที่มีค วามรู้ค วามสามารถ ที่จะสร้างองค์ค วามรู้และพัฒ นาคนให้มีค วามสามารถเพื่อ ไปช่ ว ย
ขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสภาวะปจั จุบนั ที่สงั คมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยก็เป็ นประเทศ
ั หาที่มีค วาม
หนึ่ งที่ไ ม่ ส ามารถปฏิเสธการเปลี่ย นแปลงดังกล่ าวได้ สัง คมไทยยัง ประสบป ญ
ซับซ้อนเช่นความเหลื่อมล้าทางสังคม โครงสร้างประชากรที่มผี สู้ งู อายุมากขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราการ
เกิดลดลง อีกทัง้ ในสภาวะที่สงั คมโลกปราศจากพรมแดนมีการเลื่อนไหล การผสมผสานการ
เคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนาไปสู่การผสมผสาน
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจงึ มีการกาหนดเป้าหมายในการ
สร้างความมันคงทางสั
่
งคมให้คนทุกกลุ่ม การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม สิง่ เหล่านี้จะต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจมีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ป ัญ ห าที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ห ลากห ลายมิ ติ ไ ด้ ดั ง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า
สถาบัน การศึก ษาในระดับ อุ ด มศึก ษาเป็ น องค์ก รที่ส าคัญ ในการสร้างทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ีมี
คุณลักษณะดังกล่าว
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11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิ จของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษาได้รบั การปรับปรุงโดยมุ่งหมายทีจ่ ะ
สร้างนัก วิชาการและนัก วิจยั ที่มีค วามรู้ค วามเข้าใจในศาสตร์ของภาษาอังกฤษศึกษา ได้แก่
ภาษาศาสตร์ประยุก ต์ และการสื่อ สารข้ามวัฒ นธรรม อีกทัง้ มีค วามสามารถในการสร้างองค์
ความรูแ้ ละนวัตกรรม
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รบั การยอมรับและรับรูโ้ ดยประชาคมนานาชาติว่าเป็นสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามเป็นเลิศทาง
วิช าการโดยเฉพาะทางด้ า นสัง คมศาสตร์แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ อีก ทัง้ การสร้า งบัณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงึ สนับสนุ นให้
คณะต่างๆสร้างหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ามารถสร้างบัณฑิตที่มคี วามรู้ ความสามารถ
ในการสร้างงานวิจยั ที่ได้มาตรฐานและนาไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษาจึงเป็ นอีกหลักสูตรหนึ่ง
ทีต่ อบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
12. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชาอื่น
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักวิชาการและนักวิจยั ที่มคี วามรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษและศาสตร์ท่เี กี่ยวข้อง
อย่างลึกซึง้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมในสาขาภาษาอังกฤษศึกษา
1.2 ความสาคัญ
ในป จั จุ บัน ความรู้ค วามสามารถและความเข้า ใจด้ านภาษาอัง กฤษ และวัฒ นธรรมมี
ความส าคัญ เป็ น อย่ า งยิ่งทัง้ ในด้ า นของการศึก ษาค้น คว้า หาความรู้จ ากแหล่ งข้อ มู ล ต่ า งๆ
ตลอดจนการติดต่อสือ่ สาร การทางานหรือการเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้างทรัพยากรมนุษย์ทม่ี ี
ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
ต่อ การขับ เคลื่อ นและการสร้างความเปลี่ย นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สาขาวิช าภาษาอังกฤษได้เล็งเห็น ถึงความส าคัญ ดังกล่ า วอัน จะก่ อ ประโยชน์ ต่ อ สังคมและ
ประเทศ จึงมีดาริให้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยมุ่งหมายที่จะสร้างนักวิชาการและนักวิจยั ที่มคี วามรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ของ
ภาษาอัง กฤษศึก ษา ภาษาศาสตร์ป ระยุ ก ต์ และการสื่อ สารระหว่ า งชนต่ า งวัฒ นธรรม มี
ความสามารถในการวิเ คราะห์ วิจ ัย พัฒ นา และสร้า งองค์ ค วามรู้ห รือ นวัต กรรมในสาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษามีลกั ษณะดังนี้
1. มีค วามรู้ ความสามารถ และความเป็ น เลิศ ทางวิชาการในสาขาภาษาอังกฤษและมี
ความสามารถบูรณาการศาสตร์ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
เพื่อการวิเคราะห์วจิ ยั และสร้างองค์ความรูใ้ หม่เพื่อตอบปญั หาระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2. มีค วามสามารถน าองค์ค วามรู้ใหม่ ท่ีได้ไปใช้ในการค้น คว้า วิจยั เพื่อ ขยายผล และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

5

มคอ.2

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูรอ้ นได้
โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ ชัวโมงการศึ
่
กษาในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอ้ นเป็นภาคการศึกษาทีไ่ ม่บงั คับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม– ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม– พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบัติข องผู้เข้าศึก ษาต้อ งเป็ น ไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ว่ าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศซึง่ สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ต้องได้รบั คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
3) ต้ อ งมีค วามรู้ภ าษาอัง กฤษในระดับ ใช้ง านได้ โดยวัด จากการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ จากสถาบันซึง่ เป็นทีย่ อมรับได้แก่
• TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 79 หรือ
• IELTS ไม่น้อยกว่า ระดับ 6.5 หรือ
• TU-GET (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
• TU-GET (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 79
โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันทีส่ อบคัดเลือกเข้าศึกษา
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. พิจารณาคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะเข้าศึกษาในหลักสูตร จากผลการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต
2. ข้อเสนอหัวข้อวิจยั ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตทีเ่ ขียนเป็นภาษาอังกฤษ จานวนไม่เกิน 1,000
คา
3. จดหมายรับรอง จานวน 2 ฉบับ
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษตามรายละเอียดดังนี้
• TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 79 หรือ
• IELTS ไม่น้อยกว่า ระดับ 6.5 หรือ
• TU-GET (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
• TU-GET (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 79
โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันทีส่ อบคัดเลือกเข้าศึกษา
6. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและ
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 หรือระเบียบหรือข้อบังคับอื่นๆ ทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
60 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบบางเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิ ชาและทาวิ ทยานิ พนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ไม่นบั หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิทยานิพนธ์

3
12
6
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
รหัสวิ ชา
รหัสวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรย่อ อ./ EG หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- เลขหลักหน่ วย แสดงวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
0 – 5 หมายถึง
วิชาบังคับ
6 – 9 หมายถึง
วิชาเลือก
- เลขหลักสิ บ แสดงหมวดวิชา
0
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาทักษะภาษา
1 – 2 หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 – 4 หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
5 – 6 หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ
7
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาการสัมมนา
8
หมายถึง
วิชาในหมวดวิชาการวิจยั และวิทยานิพนธ์
- เลขหลักร้อย แสดงระดับวิชา
7
หมายถึง
วิชาระดับสูง
8
หมายถึง
วิชาบังคับในระดับปริญญาเอก
9
หมายถึง
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
3.1.3.1 วิ ชาเสริ มพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิ ต)
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐาน จานวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ และ
ได้คะแนนระดับ P หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน หรือได้ผลในระดับ N จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน
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รหัสวิชา

รายวิชา

อ. 800 การเขียนทางวิชาการขัน้ สูง
EG 800 Advanced Academic Writing

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3 (3-0-9)

3.1.3.2 วิ ชาบังคับ
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับ จานวน 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
อ. 810
EG 810
อ. 830
EG 830
อ. 880
EG 880
อ. 881
EG 881

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

สัมมนาการศึกษาภาษาทีส่ อง
Seminar in Second Language Studies
นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes
ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงด้านภาษาอังกฤษศึกษา
Advanced Research Methodology in English Language Studies
การวิจยั ขัน้ สูงเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา
Advanced Directed Research in English Language Studies

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

3.1.3.3 วิ ชาเลือก
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก จานวน 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

อ. 706 การออกเสียงและการพูดภาษาอังกฤษในยุคปจั จุบนั
EG 706 English Pronunciation and Speaking in a
Globalized Era
อ. 716 วิธกี ารสอนภาษาอังกฤษ
EG 716 English Language Teaching Methods
อ. 717 การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
EG 717 Digital Literacies

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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อ. 718
EG 718
อ. 719
EG 719
อ. 726
EG 726
อ. 736
EG 736
อ. 737
EG 737
อ. 756
EG 756
อ. 776
EG 776

การวัดและประเมินผลทางภาษา
Language Assessment
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาอังกฤษศึกษา
Corpus Linguistics in English Language Studies
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
English for Specific Purposes
การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทวิชาชีพ
Intercultural Communication in Professional Contexts
วาทกรรมวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษศึกษา
Discourse Analysis in English Language Studies
การเขียนบันเทิงคดีและสารคดีเชิงสร้างสรรค์
Fiction and Creative Nonfiction Writing
หัวข้อเฉพาะภาษาอังกฤษศึกษา
Topics in English Language Studies

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)

3.1.3.4 วิ ทยานิ พนธ์
รหัสวิชา
อ. 904 วิทยานิพนธ์
EG 904 Thesis

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
45
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
อ. 800 การเขียนทางวิชาการขัน้ สูง
อ. 810 สัมมนาการศึกษาภาษาทีส่ อง
อ. 830 นานาภาษาอังกฤษโลก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ. 880 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงด้านภาษาอังกฤษศึกษา
อ. 881 การวิจยั ขัน้ สูงเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา
วิชาเลือก 1 วิชา

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
รวม

9 หน่วยกิต
ปี การศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก 1 วิชา
อ. 904 วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ. 904 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปี การศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
อ. 904 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2
อ. 904 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

11

มคอ.2

ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
อ. 904 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
วิ ชาเสริ มพื้นฐาน
อ. 800 การเขียนทางวิชาการขัน้ สูง
3 (3-0-9)
EG 800 Advanced Academic Writing
การวิเคราะห์แ ละประเมินบทความวิชาการและบทความวิจยั ในสายมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักการเขียนเพือ่ การตีพมิ พ์ทป่ี ระยุกต์เข้ากับแนวปฏิบตั ทิ างวิชาการ (งานเขียน
เชิงวิชาการ และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก) ตลอดจนการสืบค้นแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องอื่น ๆ
Analysis and evaluation of academic paper and research article publications in
humanities and social sciences. Principles of writing for scholarly publication applied to
academic practice (scholarly papers and dissertations), and further exploration.
วิ ชาบังคับ
อ. 810 สัมมนาการศึกษาภาษาทีส่ อง
3 (3-0-9)
EG 810 Seminar in Second Language Studies
ทฤษฎี การวิจยั และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการรับภาษาทีส่ อง (และภาษาอื่น) การเรียน
และการสอน และการใช้ภาษาในบริบทวิชาชีพ
Theories, research, and practices in second (and additional) language
acquisition, learning and teaching, and language use in professional contexts.
อ. 830 นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-9)
EG 830 World Englishes
บทบาทของภาษาอังกฤษ ความเป็ นมาทางประวัติศ าสตร์ของภาษาอังกฤษ ความ
แตกต่าง ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทางภาษา ภาษาอังกฤษของชนกลุ่มต่าง ๆ นัยสาคัญ
และผลกระทบของนานาภาษาอังกฤษโลกทีม่ ตี ่อวรรณกรรม การสอนภาษาอังกฤษ ประเด็นด้าน
การสอน และประเด็นอื่น ๆ ในบริบทธุรกิจและวิชาชีพ
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Roles of English, historical development, sociocultural and linguistic diversity,
and varieties of English. Implications and impacts of world Englishes on literature,
English language teaching, pedagogical issues, and issues in business and professional
contexts.
อ. 880 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงด้านภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 880 Advanced Research Methodology in English Language Studies
ระเบียบวิธีวจิ ยั โดยเน้ นการวิจยั ทางภาษาในระดับสูงทัง้ ในเชิงคุณ ภาพและปริมาณ
การออกแบบวิจยั สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ภาษา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตีความข้อมูล
Research methodology at an advanced level including quantitative and
qualitative research in language studies, research design, statistics, analysis, synthesis
and interpretation of data.
อ. 881 การวิจยั ขัน้ สูงเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 881 Advanced Directed Research in English Language Studies
การวิจยั เฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษาในเชิงลึก การพัฒนาหัวข้อวิจยั ตามความสนใจ
ของนักศึกษาโดยได้รบั อนุมตั แิ ละให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษาที่มคี วามเชีย่ วชาญใน
หัวข้อนัน้ ๆ
Supervised research and studies in English language studies at an advanced
level. Studies are based on individual students’ interests and are approved and
supervised by lecturers with expertise in the area of the students’ interests.
วิ ชาเลือก
อ. 706 การออกเสียงและการพูดภาษาอังกฤษในยุคปจั จุบนั
3 (3-0-9)
EG 706 English Pronunciation and Speaking in a Globalized Era
หลักการสาคัญของการออกเสียงและการพูดภาษาอังกฤษ การศึกษางานวิจยั ล่าสุด
เกี่ย วกับ การเรีย นการสอนด้ า นการออกเสีย งและการพู ด ภาษาอัง กฤษ การฝึ ก ออกเสีย ง
ภาษาอังกฤษระดับคา ประโยค และข้อความ การพัฒนาความคล่องแคล่วและความแม่นยาใน
การสื่อสาร การวิเคราะห์เป้าหมายของการสื่อสารในยุคปจั จุบนั อันได้แก่ การสื่อสารให้เข้าใจ
ความเข้าใจง่าย และการเป็นทีย่ อมรับ
Key principles of English pronunciation and speaking. Recent research studies
on the learning and teaching of pronunciation and speaking. Practice of English
13
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pronunciation at word, sentential, and discourse levels. Development of fluency and
accuracy in spoken discourse. Analysis of the recent goals of speaking: intelligibility,
comprehensibility, and acceptability.
อ. 716 วิธกี ารสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
EG 716 English Language Teaching Methods
พัฒ นาการของระเบียบวิธีและเทคนิค การสอนภาษาอังกฤษ ทฤษฎีและแนวคิดที่
สนับสนุนระเบียบวิธแี บบต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนให้สอดคล้อง
กับระเบียบวิธแี ละเทคนิคการสอน
The development of the approaches, methods, and techniques of teaching the
English language. Theories underpinning different approaches. Arranging classroom
activities based on teaching approaches and techniques.
อ. 717 การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
3 (3-0-9)
EG 717 Digital Literacies
แนวคิด ของการเรีย นรู้ดิ จิท ัล เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บัติ ท างสัง คม การวิเ คราะห์
จุดประสงค์และบทบาทของการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั ในสังคมร่วมสมัย และในการเรียนการสอนภาษา
Concepts of digital literacies as a social practice. Analysis of their purposes
and roles in contemporary societies and language education.
อ. 718 การวัดและประเมินผลทางภาษา
3 (3-0-9)
EG 718 Language Assessment
แนวคิด หลัก การ และแนวปฏิบัติส าคัญ เกี่ย วกับ การประเมิน ความสามารถทาง
ภาษา การทดสอบที่เป็ น ทางการและการประเมิน แบบทางเลือ ก การออกแบบและการสร้าง
เครื่องมือการวัดผลแบบต่าง ๆ และการประเมินการเรียนรูแ้ ละการประเมินเพือ่ การเรียนรู้
Key concepts, principles and practices of language assessment, formal testing
and alternative assessment, test design and construction, and assessment of and for
learning.
อ. 719 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 719 Corpus Linguistics in English Language Studies
ทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คลังข้อมูล โดยเน้ นการใช้
คลังข้อมูลภาษาและเครื่องมือการวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษาที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า
ทางด้านภาษาอังกฤษศึกษา
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Theories, research and practice in corpus linguistics with an emphasis on the
use of various types of language corpora and corpus analysis tools to explore areas in
English language studies.
อ. 726 ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
3 (3-0-9)
EG 726 English for Specific Purposes
หลั ก การ ทฤษฎี พั ฒ นาการและงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ เฉพาะด้าน รวมทัง้ การนามาประยุกต์ใช้
Principles, theories, development, and research relating to English for Specific
Purposes (ESP) and their applications.
อ. 736 การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทวิชาชีพ
3 (3-0-9)
EG 736 Intercultural Communication in Professional Contexts
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม มิตติ ่าง ๆ
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและ
การประยุกต์ใช้ในบริบทวิชาชีพ
Relationships between language and culture, language and social interactions,
dimensions of intercultural communication, theories and research in intercultural
communication, and their application in professional contexts.
อ. 737 วาทกรรมวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 737 Discourse Analysis in English Language Studies
ความหมายที่ห ลากหลายเกี่ย วกับ วาทกรรมทางสังคมศาสตร์แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
การศึกษาข้อความต่าง ๆ ทัง้ ภาษาเขียนและภาษาพูด ตลอดจนความหมายและคตินิยม ผ่าน
มุมมองของการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
Various meanings of discourse in social sciences and humanities. Studies of
spoken and written texts, and meaning and ideology through the lens of critical discourse
analysis.
อ. 756 การเขียนบันเทิงคดีและสารคดีเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-9)
EG 756 Fiction and Creative Nonfiction Writing
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ทัง้ ทางบันเทิงคดีและสารคดี โดยเน้นเรื่องสัน้
สารคดีชีว ประวัติ สารคดีท่อ งเที่ยว การถ่ ายทอดจินตนาการ ประสบการณ์ ส่ว นตัว และการ
ค้นคว้าวิจยั ผ่านงานเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านและพิเคราะห์ตวั อย่างงานเขียนทัง้ บันเทิง
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คดีและสารคดีจากนักเขียนที่มชี ่อื เสียงทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั การทาเวิรก์ ช็อปซึ่งเน้นขัน้ ตอนใน
การเขียน ตัง้ แต่การสร้างและร่างโครงเรื่อง การวิพากษ์วจิ ารณ์ ตลอดจนการแก้ไขงานเขียน
The craft of fiction and creative nonfiction writing, with an emphasis on literary
short fiction, personal memoir, and travel writing. The translation of imagination, personal
experience and research into effective pieces of writing. Reading and examining models
of fiction and creative nonfiction from past and present celebrated authors. A writing
workshop focusing on the writing process—inventing, drafting, critiquing and revising.
อ. 776 หัวข้อเฉพาะในภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-9)
EG 776 Topics in English Language Studies
การสัมมนาหัวข้อ ประเด็น และงานวิจยั ปจั จุบนั ในสาขาภาษาอังกฤษศึกษา
Current topics, issues, and research in English language studies.
วิ ทยานิ พนธ์
อ. 904 วิทยานิพนธ์
45
EG 904 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึก ษา การเขียนและนาเสนอวิท ยานิพนธ์เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษศึกษา รวมทัง้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจยั อย่างมีจริยธรรม
Development of a research proposal, procedures to form new knowledge in
English language studies, thesis writing and presentation of its content, research report
and research ethics.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิ บตั ิ ) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิ ทยานิ พนธ์
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์: การสร้างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ
ศึกษา รวมทัง้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจยั อย่างมีจริยธรรม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาอังกฤษศึกษาโดยใช้
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2-4
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
42 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิ ทยานิ พนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ สอบวัดคุณสมบัตผิ ่านได้ระดับ P
แล้ว
(2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ต่ากว่า 80,000 คา
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ต่อ คณะกรรมการบริห ารโครงการจัด การเรียนการสอนหลัก สูต รปรัชญาดุ ษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทัง้
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ท่ีปรึก ษาวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) เมื่อ นัก ศึก ษาพร้อ มที่ จะเสนอวิท ยานิ พ นธ์เพื่อ การสอบ โครงการฯ จะเสนอ
เพื่อ ให้ค ณบดีค ณะศิล ปศาสตร์แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ท่ า น
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ให้ทาโดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัวไปเข้
่
าฟงั การ
สอบวิทยานิพนธ์ได้
(4 ) ก าร ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ แ ล ะข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ท่จี ะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
(1) นัก ศึก ษามีสทิ ธิท่ีจะสอบวัดคุณ สมบัติ เมื่อ ศึกษาและสอบผ่ านรายวิชาบัง คับ
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต อย่างน้อย 15 หน่วยกิต และมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทัง้ หมดไม่ต่ากว่า 3.00
(2) คณะศิลปศาสตร์จะเปิ ดสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งประกอบด้วย การสอบภาคทฤษฎี
และการสอบปากเปล่ า ปี ก ารศึ ก ษาละ 3 ครัง้ โดยคณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ เป็ นผู้ แ ต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายในเวลาไม่เกิน 6
ภาคการศึกษา หลังจากได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าศึกษาในหลักสูตร
(4) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง้ มิฉะนัน้ จะ
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
1. กาหนดให้นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพ นธ์อย่างน้อยเดือนละ 1
ครัง้
2. จัดการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษศึกษาและจัดอบรมเรื่องการตีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้ความรูแ้ ก่นักศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 ครัง้
3.จัดการสัมมนาหรือการประชุมกลุ่ มย่อยเพื่ อให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้ า
เกีย่ วกับการทาการค้นคว้าอิสระหรือการทาวิทยานิพนธ์
ั หากับอาจาย์ท่ี
4. เปิ ดช่องทางให้นักศึกษาได้มโี อกาสปรึกษาโครงการฯเมื่อมีปญ
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
5.7 กระบวนการประเมิ นผล
การด าเนิ น การท าและสอบวิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คับ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 รวมทัง้ มีกลไกสาหรับ
การทวนสอบมาตรฐานด้วยการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภายในและภายนอกร่วมประเมินคุณภาพ
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หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผล ให้ เ ป็ น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
มีการตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้อสอบโดยให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาข้อ สอบก่อ น
นาไปสอบนักศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั ของนักศึกษาก่อนนาไปตีพมิ พ์เผยแพร่
รวมทัง้ จัดให้นกั ศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา และเมื่อจบการ
เรียนการสอนในหลักสูตร จัดให้มกี ารสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาทุกรุ่น เกี่ยวกับหลักสูตร และ
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการศึกษาในหลักสูตร ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบแต่ละรายวิชาดาเนินการโดยการประชุมอาจารย์ป ระจาหลักสูตรเพื่อทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิการเรี
์
ยนการสอนของรายวิชาจากคะแนนสอบและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.2 การสอบวิทยานิพ นธ์จะดาเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการที่มกี รรมการภายนอก
มาร่วมกลันกรอง
่
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์และเป็ นวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีย่ อมรับ
ในสาขาวิชานัน้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศกึ ษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 60 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่ คณะศิ ล ปศาสตร์แ ต่ ง ตัง้ และน าวิท ยานิ พ นธ์ ท่ี พิม พ์ แ ละเย็บ เล่ ม เรีย บร้อ ยแล้ ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่มี กี รรมการภายนอกมาร่วมกลันกรอง
่
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์และเป็ นวารสาร
หรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ โดยจะต้อง
ก) เป็นวารสารทางวิชาการทีม่ กี ารเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
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ข) มีกองบรรณาธิก ารที่ทาหน้ าที่ค ดั เลือ กผู้ประเมิน บทความ หรือ มีค ณะท างานหรือ
บุค คลที่ทาหน้ าที่ต รวจสอบบทความที่สมควรได้รบั การตีพิมพ์ หรือมีคณะทางานหรือบุคคลที่ทา
หน้าทีต่ รวจสอบบทความวิทยานิพนธ์
ค) เป็ น วารสารที่ ไ ด้ ร ับ การรับ รองจากคณะกรรมการโครงการป ริญ ญาเอกสาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา
3.7 ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
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ตารางเทียบรายวิ ชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2558 กับ ฉบับ พ.ศ. 2563
รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2558
รายวิ ชาที่เทียบได้

รายวิ ชาในหลักสูตร พ.ศ. 2563
รายวิ ชาที่เทียบได้

อ. 810 หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านภาษาศาสตร์
ประยุกต์
(3 หน่วยกิต)
อ. 811 นานาภาษาอังกฤษโลก
(3 หน่วยกิต)
อ. 880 ระเบียบวิธกี ารวิจยั ขัน้ สูงสาหรับ
ภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 881 การศึกษาเฉพาะด้านขัน้ สูง (3 หน่วยกิต)

อ. 810 สัมมนาการศึกษาภาษาทีส่ อง (3 หน่วยกิต)

อ. 716 ระเบียบวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษ
(3 หน่วยกิต)
อ. 717 การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
(3 หน่วยกิต)
อ. 718 การวัดและประเมินผลทางภาษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 727 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาอังกฤษ
ศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 728 ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
(3 หน่วยกิต)
อ. 738 วาทกรรมวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 746 การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมในวิชาชีพ
(3 หน่วยกิต)
อ. 771 สัมมนาหัวข้อเฉพาะภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 901 วิทยานิพนธ์
(3 หน่วยกิต)

อ. 830 นานาภาษาอังกฤษโลก
(3 หน่วยกิต)
อ. 880 ระเบียบวิธกี ารวิจยั ขัน้ สูงด้านภาษาอังกฤษ
ศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 881 การวิจยั ขัน้ สูงเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 716 วิธกี ารสอนภาษาอังกฤษ
(3 หน่วยกิต)
อ. 717 การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
(3 หน่วยกิต)
อ. 718 การวัดและประเมินผลทางภาษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 719 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 726 ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
(3 หน่วยกิต)
อ. 737 วาทกรรมวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 736 การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทวิชาชีพ
(3 หน่วยกิต)
อ. 776 หัวข้อเฉพาะภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 904 วิทยานิพนธ์
(3 หน่วยกิต)

รายวิ ชาที่เทียบไม่ได้
อ. 600 การเขียนทางวิชาการ
(3 หน่วยกิต)
อ. 610 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สาหรับภาษาอังกฤษ
ศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 630 การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต)
อ. 650 วรรณกรรมหลากวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต)
อ. 680 ระเบียบวิธวี จิ ยั สาหรับภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 781 การวิจยั เฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
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อ. 830 หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านการสือ่ สารระหว่าง
วัฒนธรรม
(3 หน่วยกิต)
อ. 850 หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านทางวรรณกรรม
(3 หน่วยกิต)
อ. 882 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณในภาษาอังกฤษ
ศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 883 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพในภาษาอังกฤษ
ศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 719 การพัฒนาหลักสูตรและสือ่ วัสดุการสอนเพื่อ
การศึกษาภาษาอังกฤษ
(3 หน่วยกิต)
อ. 726 แนวคิดเชิงวิพากษ์ในภาษาอังกฤษศึกษา
(3 หน่วยกิต)
อ. 736 ภาษา วาทกรรม และอัตลักษณ์
(3 หน่วยกิต)
อ. 737 อัตลักษณ์และความเป็ นโลกาภิวตั น์
(3 หน่วยกิต)
อ. 756 แนวความคิดในการศึกษาวรรณกรรม
(3 หน่วยกิต)
อ. 757 ภาษาและลีลา
(3 หน่วยกิต)
อ. 758 ภาษาและน้าเสียง
(3 หน่วยกิต)

รายวิ ชาที่เทียบไม่ได้
อ. 800 การเขียนทางวิชาการขัน้ สูง (3 หน่วยกิต)
อ. 706 การออกเสียงและการพูดภาษาอังกฤษในยุค
ปจั จุบนั
(3 หน่วยกิต)
อ. 756 การเขียนบันเทิงคดีและสารคดีเชิงสร้างสรรค์
(3 หน่วยกิต)
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