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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษศึกษา (หลกัสตูรนานาชาติ) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนยท์่าพระจนัทร ์/ คณะศลิปศาสตร ์/ ภาควชิาภาษาองักฤษและ 
  ภาษาศาสตร ์
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสตูร : 25530051103672 
  ชื่อหลกัสตูร 
  ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา  
                                 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ    
  ภาษาองักฤษ : Master of Arts Program in English Language Studies  
     (International Program) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ไทย)        :   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาองักฤษศกึษา)  
ชื่อย่อ (ไทย)         :   ศศ.ม. (ภาษาองักฤษศกึษา) 
ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :   Master of Arts (English Language Studies) 
ชื่อยอ่ (องักฤษ)     :   M.A. (English Language Studies) 

3. วิชาเอก  
  ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร   36 หน่วยกติ  

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รปูแบบ   
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ศกึษา 2 ปี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้   
  หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 
 



มคอ.2 

 2 

 5.3 การรบัเข้าศึกษา 
  รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

ภาษาองักฤษศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  พ.ศ. 2558 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2563 

  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ ในการประชุมครัง้ที ่…………… 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 
  ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่……………………. 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตใินปีการศกึษา 2565  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
  8.1 อาจารย ์    
  8.2 นกัพฒันาหลกัสตูรหรอืสือ่การสอนภาษาองักฤษ 
  8.3 นกัวชิาการ นกัวจิยั 
  8.4 ขา้ราชการในหน่วยงานทีต่อ้งใชค้วามสามารถภาษาองักฤษ 
  8.5 บุคลากรภาคเอกชนหรอืองคก์รธุรกจิ 
  8.6 บุคลากรองคก์รระหว่างประเทศ 
  8.7 งานดา้นสือ่สารมวลชนโดยเฉพาะงานสือ่สรา้งสรรคท์ีใ่ชภ้าษาองักฤษ 
  8.8 อาชพีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ภาษาองักฤษที่เน้นด้านการสอน และการสื่อสารข้าม

วฒันธรรม 
   
9. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
  คณะศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 
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10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
        สภาวะเศรษฐกจิโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และมตีลาดเกดิใหม่ซึ่งมบีทบาทสูง

เพิม่ขึ้นมกีารเปิดการค้าเสรใีนหลายภูมภิาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่นับจากปี 2558 มกีาร
เปิดการค้าเสรี ของอาเซียน กอปรกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
แข่งขนัทางการคา้มคีวามรุนแรงมากขึ้น อกีทัง้ยงัเกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิลดลงอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา ส าหรบัประเทศไทยแลว้ ยงัมแีรงงานทีม่ทีกัษะ มคีวามรูค้วามสามารถ 
และขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจยงัไม่มากพอ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศมีการลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะส าคญั ประเทศไทยยงัติดอยู่ในกับดกัของการ
พฒันาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การมผีลติภาพของแรงงานทีต่ ่า มกีารพฒันาเทคโนโลย ีและ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขนัในระดบัที่ไม่มากพอ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
ก าหนดวสิยัทศัน์ ให้ประเทศไทยนัน้มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยงัยนืเป็นประเทศพฒันาแล้วด้วยการ
พฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และยุทธศาสตร์ที่ส าคญัสองประการคอืยุทธศาสตร์
ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไปสู่เป้าหมายตาม
วสิยัทศัน์ สถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาจึงมคีวามส าคญัในการสร้างทรพัยากรมนุษยท์ี่มี
ความรูค้วามสามารถ ทีจ่ะสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาคนใหม้คีวามสามารถเพื่อไปช่วยขบัเคลื่อน
ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต่อไป 

 
 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
  ในสภาวะปจัจุบนัที่สงัคมโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ประเทศไทยก็เป็นประเทศ

หน่ึงที่ไม่สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ สังคมไทยยังประสบปญัหาที่มีความ
ซบัซ้อนเช่นความเหลื่อมล ้าทางสงัคม โครงสรา้งประชากรทีม่ผีูสู้งอายุมากขึน้ในขณะทีอ่ตัราการ
เกิดลดลง อีกทัง้ในสภาวะที่สงัคมโลกปราศจากพรมแดนมีการเลื่อนไหล การผสมผสานการ
เคลื่อนยา้ยของประชากรจากประเทศต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การผสมผสานและ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม จากยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปีจงึมกีารก าหนดเป้าหมายในการสรา้ง
ความมัน่คงทางสงัคมให้คนทุกกลุ่ม การสรา้งความสมานฉันท์ในสงัคม และเสรมิสร้างพลงัทาง
สงัคม สิง่เหล่านี้จะต้องอาศยัทรพัยากรมนุษย์ ที่มคีวามรู้ความเข้าใจมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะหแ์ละแก้ปญัหาทีม่คีวามซบัซ้อนหลากหลายมติไิด ้ดงัทีก่ล่าวแลว้ว่าสถาบนัการศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษาเป็นองคก์รทีส่ าคญัในการสรา้งทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณลกัษณะดงักล่าว 
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11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1  และ  10.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ
ของสถาบนั 

 11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติสาขาภาษาองักฤษศกึษาไดร้บัการพฒันาขึน้โดยมุ่งหมาย

ที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาอังกฤษศึกษา  ได้แก่
ภาษาศาสตร ์ประยุกต์และการสื่อสารขา้มวฒันธรรม อกีทัง้มคีวามสามารถในการน าองคค์วามรู้
ไปใช้ในการประกอบวชิาชพีหรอืในการสรา้งรายได้ และเกดิความตระหนักถงึความหลากหลาย
ของสงัคมและวฒันธรรมอันจะน าไปสู่ความสามารถอยู่ร่วมกันและท างานกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
 11.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
   แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มเีป้าหมายที่จะให้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ไดร้บัการยอมรบัและรบัรูโ้ดยประชาคมนานาชาตวิ่าเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่คีวามเป็นเลศิทาง
วิชาการโดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อีกทัง้การสร้างบัณฑิตที่มี
คุณลกัษณะทีต่อบสนองต่อความต้องการของสงัคม  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์งึสนับสนุนให้
คณะต่างๆสรา้งหลกัสูตรในระดบับัณฑติศกึษาที่สามารถสรา้งบณัฑติที่มคีวามรูค้วามสามารถ
ในการสร้างงานวจิยัที่ได้มาตรฐานและน าไปเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการที่ เป็นที่ยอมรบัใน
ระดบันานาชาต ิหลกัสูตรศลิปศาสตร มหาบณัฑติสาขาภาษาองักฤษศกึษาจงึเป็นอกีหลกัสูตร
หน่ึงทีต่อบสนองเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 

 
12. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอ่ืน  
  ไม่ม ี
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ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรชัญา 

  ผลิตนักวชิาการหรอืผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจภาษาองักฤษและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี และสามารถพฒันาองค์ความรู้ และสามารถน าองค์ความรู้ดงักล่าวไปใช้ในการท างาน 
การสร้างรายได้หรอืการเพิม่ศกัยภาพในการเรยีนรู้ศาสตรต์่างๆ ที่จะต้องใช้ความรู้ความเขา้ใจ
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 1.2 ความส าคญั 
              ในปจัจุบัน ความรู้ความสามารถและความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษและวฒันธรรมมี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งทัง้ในด้านของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร การท างานหรอืการเผยแพร่องค์ความรู้ ดงันัน้การสร้างทรพัยากร
มนุษยท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นภาษาองักฤษและวฒันธรรมอย่างลกึซึ้งจงึมคีวามส าคญัเป็น
อย่างยิ่งต่อการขบัเคลื่อนและการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ สาขาวชิาภาษาองักฤษได้เล็งเห็นถงึความส าคญัดงักล่าวอนัจะก่อประโยชน์ต่อสงัคม
และประเทศ จึงมีด ารใิห้ปรบัปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ โดยมุ่งหมายทีจ่ะสรา้งและพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจใน
ศาสตรข์องภาษาองักฤษศกึษา ภาษาศาสตรป์ระยุกต์และการสื่อสารระหว่างชนต่างวฒันธรรม มี
ความสามารถในการวเิคราะห์ วจิยั พฒันา และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อพฒันาคน องค์กร 
ชุมชน สงัคมและประเทศต่อไป   

 
     1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
  เพือ่ใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรมลีกัษณะดงันี้ 

1) มคีวามสามารถบูรณาการศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาภาษาองักฤษในระดบัสูง 
ได้แก่ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมโดยใช้ภาษาองักฤษ เพื่อ
การวเิคราะห ์วจิยัเกีย่วกบัภาษาองักฤษและวฒันธรรม 

2) มคีวามสามารถประยุกต์องคค์วามรูใ้นสาขาภาษาองักฤษศกึษา เพื่อประโยชน์ใน
การประกอบอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ   

3) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีุณธรรม และจรยิธรรม 
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ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 

ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูรอ้นได ้
โดยใช้เวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห์ แต่ให้เพิม่ชัว่โมงการศกึษาในแต่ละรายวชิา 
ใหเ้ท่ากบัภาคการศกึษาปกต ิภาคฤดรูอ้นเป็นภาคการศกึษาทีไ่ม่บงัคบั 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  ภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษาที ่1 มกีารสอบประมวลความรู้ (หลกัสตูรแผน ข) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี  

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
     นอกวนั – เวลาราชการ  
    เรยีนวนัเสาร ์– อาทติย ์  เวลา  9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
   ภาคการศกึษาที ่1  เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม  
   ภาคการศกึษาที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 22-23 และมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จ ากัดสาขาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวทิยาลยัรบัรองวทิยฐานะ และจะต้องได้รบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 
2.50 หรอืเทยีบเท่า 

2)  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ โดยวัดจากการทดสอบความรู้
ภาษาองักฤษ จากสถาบนัซึง่เป็นทีย่อมรบัไดแ้ก่ 
• TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 79 หรอื 
• IELTS ไม่น้อยกว่า ระดบั 6.5 หรอื 
• TU-GET (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 550 หรอื  
• TU-GET (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 79  

      โดยผลการสอบตอ้งมอีายุไม่เกนิ 2 ปี นบัถงึวนัทีส่อบคดัเลอืกเขา้ศกึษา 
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การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
 1)  คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาในหลกัสตูร พจิารณาจากผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 2)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งผ่านการสอบขอ้เขยีนและการสอบสมัภาษณ์ 
หมายเหตุ ผู้สมคัรที่มีถิ่นพ านักอยู่ในต่างประเทศต้องผ่านการสอบคดัเลือกรูปแบบใด

รปูแบบหน่ึง ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากกรรมการประจ าหลกัสตูร 
 3)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งสง่ผลทดสอบภาษาองักฤษตามรายละเอยีดดงันี้  

• TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 79 หรอื 
• IELTS ไม่น้อยกว่า ระดบั 6.5 หรอื 
• TU-GET (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 550 หรอื  
• TU-GET (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 79  

     โดยผลการสอบตอ้งมอีายุไม่เกนิ 2 ปี นบัถงึวนัทีส่อบคดัเลอืกเขา้ศกึษา 
4)  ผูเ้ขา้ศกึษาจะตอ้งเลอืกแผนการศกึษาระหว่าง แผน ก แบบ ก 2 (วทิยานิพนธ)์ หรอื 
แผน ข (การคน้ควา้อสิระ) 
5)  เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรบัสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และคณะศลิปศาสตร ์

 2.3 ระบบการศึกษา 
   แบบชัน้เรยีน  
   แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 

 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2561 ขอ้ 42-45 และประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่อง การลงทะเบยีนเรยีนขา้มหลกัสูตร
และการลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2560 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบบางเวลา นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ 

นักศึกษาแผน ข ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกต ิ
และระยะเวลาการศกึษาตลอดหลกัสตูร อย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศกึษาปกต ิ 
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  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
    3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ)์  
    1) หมวดวชิาบงัคบั   15 หน่วยกติ 
    2) หมวดวชิาเลอืก     9 หน่วยกติ 
    3) วทิยานิพนธ์  12 หน่วยกติ 
    3.1.2.2 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ)์ 
    1) หมวดวชิาบงัคบั    15 หน่วยกติ 
    2) หมวดวชิาเลอืก    15 หน่วยกติ 
    3) การคน้ควา้อสิระ      6 หน่วยกติ 
  3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร     

  รหสัวิชา 
รหสัวชิาในหลกัสตูรประกอบดว้ยอกัษรย่อ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมี
ความหมายดงันี้ 

อกัษรย่อ อ./EG หมายถงึ อกัษรย่อของสาขาวชิาภาษาองักฤษ  
 

-   เลขหลกัหน่วย   แสดงวชิาบงัคบัหรอืวชิาเลอืก 
0 - 5       หมายถงึ วชิาบงัคบั 
6 - 9       หมายถงึ       วชิาเลอืก 

 
-   เลขหลกัสิบ   แสดงหมวดวชิา 

0 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาทกัษะภาษา 
1 - 2    หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ 
3 - 4    หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม 
5 - 6    หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษวชิาชพี 
7 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาการสมัมนา 
8 หมายถงึ วชิาในหมวดวชิาการวจิยัและวทิยานิพนธ์ 

 
-  เลขหลกัร้อย   แสดงระดบัวชิา  

6 หมายถงึ วชิาระดบัปรญิญาโทขัน้ตน้ 
7 หมายถงึ วชิาระดบัปรญิญาโทขัน้สงู 
8 หมายถงึ วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 

 
 3.1.3.1  วิชาบังคับ   นักศึกษาทัง้สองแผนการศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับ
ทัง้หมด 5 วชิา รวม 15 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี้ 
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รหสัวชิา    รายวชิา   จ านวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
อ. 600 
EG 600         

การเขยีนทางวชิาการ 
Academic Writing 

3 (3-0-9) 

อ. 610 
EG 610 

พืน้ฐานการศกึษาภาษาทีส่อง 
Foundations of Second Language Studies 

3 (3-0-9) 
 

อ. 630 
EG 630 

ภาษา วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ 
Language, Culture, and Identity 

3 (3-0-9) 

อ. 680 
EG 680 

ระเบยีบวธิวีจิยัดา้นภาษาองักฤษศกึษา 
Research Methodology in English Language Studies 

                 3 (3-0-9) 

อ. 781 
EG 781                                                                                              

การวจิยัเฉพาะดา้นภาษาองักฤษศกึษา 
Directed Research in English Language Studies 

3 (3-0-9) 

  
 3.1.3.2  วิชาเลือก   

1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกศึกษาวชิาเลือก จ านวน 3 วชิา รวม 9    
หน่วยกติ 

2) นกัศกึษา แผน ข ใหเ้ลอืกศกึษาวชิาเลอืก จ านวน 5 วชิา รวม 15 หน่วยกติ  
โดยเลอืกศกึษาจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

 

รหสัวชิา    รายวชิา   จ านวนหน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
อ. 706 
EG 706 
 
อ. 716 
EG 716 

การออกเสยีงและการพดูภาษาองักฤษในยุคปจัจุบนั 
English Pronunciation and Speaking in a 
Globalized Era 
วธิกีารสอนภาษาองักฤษ 
English Language Teaching Methods 

3 (3-0-9) 
 
 

3 (3-0-9) 
 

อ. 717 
EG 717 

การเรยีนรูด้จิทิลั 
Digital Literacies 

                3 (3-0-9) 

อ. 718 
EG 718 

การวดัและประเมนิผลทางภาษา 
Language Assessment 

3 (3-0-9) 
 

อ. 719 
EG 719 

ภาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลูในภาษาองักฤษศกึษา                                3 (3-0-9) 
Corpus Linguistics in English Language Studies 

อ. 726   
EG 726                                                                        

ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 
English for Specific Purposes 

3 (3-0-9) 
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รหสัวชิา    รายวชิา   จ านวนหน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
อ. 736 
EG 736 

การสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในบรบิทวชิาชพี 
Intercultural Communication in Professional Contexts 

          3 (3-0-9) 

อ. 737  
EG 737                                                                                         

วาทกรรมวเิคราะหใ์นภาษาองักฤษศกึษา 
Discourse Analysis in English Language Studies 

 3 (3-0-9) 

อ. 756 
EG 756                                                                                                      

การเขยีนบนัเทงิคดแีละสารคดเีชงิสรา้งสรรค ์
Fiction and Creative Nonfiction Writing 

 3 (3-0-9) 

อ. 776 
EG 776 

หวัขอ้เฉพาะภาษาองักฤษศกึษา                                               3 (3-0-9) 
Topics in English Language Studies 

 

          
 3.1.3.3 การค้นคว้าอิสระ  (ส าหรบันกัศกึษา แผน ข)  
รหสัวชิา    รายวชิา   หน่วยกติ 
อ. 780 
EG 780                                                                        

การศกึษาอสิระเฉพาะบุคคล  
Independent Study                                        

6 

3.1.3.4 วิทยานิพนธ ์ (ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก 2)  
 

รหสัวชิา   รายวชิา   หน่วยกติ 
อ. 800 
EG 800                                                                 

วทิยานิพนธ ์  
Thesis 
 

12 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
  

 ปีการศึกษาท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
อ. 600 การเขยีนทางวชิาการ         3 หน่วยกติ อ. 600 การเขยีนทางวชิาการ       3 หน่วยกติ 
อ. 610 พืน้ฐานการศกึษาภาษาทีส่อง 3 หน่วยกติ อ. 610 พืน้ฐานการศกึษาภาษาทีส่อง 3 หน่วยกติ 
อ. 630 ภาษา วฒันธรรม และอตัลกัษณ์  
                                              3 หน่วยกติ 

อ. 630 ภาษา วฒันธรรม และอตัลกัษณ์  
                                             3 หน่วยกติ 

รวม                                        9 หน่วยกติ 
 
 
 

รวม                                        9 หน่วยกติ 
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ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
อ. 680 ระเบยีบวธิวีจิยัดา้นภาษา     3 หน่วยกติ 
          องักฤษศกึษา 

อ. 680 ระเบยีบวธิวีจิยัดา้นภาษา    3 หน่วยกติ 
          องักฤษศกึษา 

อ. 781 การวจิยัเฉพาะดา้นภาษา    3 หน่วยกติ อ. 781 การวจิยัเฉพาะดา้นภาษา     3 หน่วยกติ 
          องักฤษศกึษา  
วชิาเลอืก 1 วชิา                         3 หน่วยกติ 

          องักฤษศกึษา  
วชิาเลอืก 1 วชิา                         3 หน่วยกติ 

รวม                                        9 หน่วยกติ รวม                                        9 หน่วยกติ 
 

 ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษาท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

                                        - สอบประมวลความรู ้
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
วชิาเลอืก 1 วชิา                         3 หน่วยกติ 
อ. 800 วทิยานิพนธ ์                    6 หน่วยกติ                    

วชิาเลอืก 2 วชิา                          6 หน่วยกติ 
อ. 780 การศกึษาอสิระเฉพาะบุคคล  6 หน่วยกติ                    

รวม                                        9 หน่วยกติ รวม                                         9 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
วชิาเลอืก 1 วชิา                         3 หน่วยกติ 
อ. 800 วทิยานิพนธ ์                    6 หน่วยกติ                    

วชิาเลอืก 2 วชิา                         6 หน่วยกติ 
อ. 780 การศกึษาอสิระเฉพาะบุคคล 6 หน่วยกติ                    

รวม                                        9 หน่วยกติ รวม                                        9 หน่วยกติ 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
 วิชาบงัคบั 

 

อ. 600  การเขยีนทางวชิาการ 3 (3-0-9) 
EG 600         Academic Writing  

  หลักการเขียนงานทางวิชาการ งานเขียนทางวิชาการประเภทต่างๆ การทบทวน
วรรณกรรม การเรยีบเรยีงขอ้มลู การอภปิรายผลวจิยั การสรุป ท่วงท านองการเขยีน และลกัษณะ
ต่างๆ ของการใช้ภาษาที่ปรากฏในงานเขยีนเชิงวิชาการ วทิยานิพนธ์ และงานเขยีนต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง จรยิธรรมในการท าวจิยั และจรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
              Principles of academic writing, genres, literature review, organization of 
content, discussion of findings and conclusion, styles, tones and other features of 
scholarly papers, theses, related academic genres and ethical issues in academic writing. 
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อ. 610 พืน้ฐานการศกึษาภาษาทีส่อง 3 (3-0-9) 
EG 610 Foundations of Second Language Studies  

  ทฤษฎี การวจิยั และแนวปฏิบตัิเบื้องต้นเกี่ยวกบัการรบัภาษาที่สอง (และภาษาอื่น) 
การเรยีนการสอน และการใชภ้าษาในบรบิทวชิาชพี 

  Introduction to theories, research, and practices in second (and additional) 
language acquisition, learning and teaching, and language use in professional contexts.   

 
อ. 630 ภาษา วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ 3 (3-0-9)     
EG 630                              Language, Culture, and Identity  

  การใชภ้าษาเพื่อสรา้งและสื่อสารอตัลกัษณ์บุคคล และอตัลกัษณ์กลุ่มในบรบิทวชิาชพี 
หวัข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกบัวฒันธรรม ความแตกต่างทางภาษา การวเิคราะห์ภาษา อตั
ลกัษณ์สงัคม และเพศ 
             Language use to construct and communicate individual and group identities in 
professional contexts. Associated topics including culture, linguistic variation and 
analysis, social identities, and gender.  
 
อ. 680 

 
ระเบยีบวธิวีจิยัดา้นภาษาองักฤษศกึษา 

 
3 (3-0-9)     

EG 680         Research Methodology in English Language Studies  
  แนวคดิพืน้ฐานของวธิกีารวจิยัทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ การออกแบบการวจิยั 

การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะห ์สถติทิีจ่ าเป็นต่อการวเิคราะห ์และการตคีวาม  
Fundamental concepts of quantitative and qualitative research approaches, 

research design, data collection, analysis, statistics essential for analysis, and 
interpretation. 

 
อ. 781                                                                                              การวจิยัเฉพาะดา้นภาษาองักฤษศกึษา 3 (3-0-9)     
EG 781              Directed Research in English Language Studies  
             การวิจัยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษศึกษาโดยเริ่มจากการพัฒนาปญัหาวิจัย การ
ออกแบบการวจิยั การเกบ็ขอ้มูล และการเขยีนขอ้เสนอวจิยั การพฒันาหวัขอ้วจิยัตามความสนใจ
ของนักศกึษาโดยไดร้บัอนุมตัแิละใหอ้ยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษาที่มคีวามเชี่ยวชาญใน
หวัขอ้นัน้ ๆ   
             Supervised research and studies in English language studies with an emphasis 
on defining a research problem, development of research design, data collection, and 
writing proposals. Studies are based on individual students’ interests and are approved 
and supervised by lecturers with expertise in the area of the students’ interests.  
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            วิชาเลือก  
 อ. 706 การออกเสยีงและการพดูภาษาองักฤษในยุคปจัจุบนั 3 (3-0-9) 
 EG 706 English Pronunciation and Speaking in a Globalized Era 

 หลกัการส าคญัของการออกเสยีงและการพูดภาษาองักฤษ การศึกษางานวจิยัล่าสุด
เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านการออกเสียงและการพูดภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียง
ภาษาองักฤษระดบัค า ประโยค และขอ้ความ การพฒันาความคล่องแคล่วและความแม่นย าในการ
สื่อสาร การวเิคราะห์เป้าหมายของการสื่อสารในยุคปจัจุบนั อนัได้แก่ การสื่อสารให้เขา้ใจ ความ
เขา้ใจงา่ย และการเป็นทีย่อมรบั 
 Key principles of English pronunciation and speaking. Recent research studies 
on the learning and teaching of pronunciation and speaking. Practice of English 
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 วธิกีารสอนภาษาองักฤษ 3 (3-0-9) 
EG 716 English Language Teaching Methods 
 พัฒนาการของระเบียบวิธีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ทฤษฎีและแนวคิดที่
สนับสนุนระเบยีบวธิแีบบต่าง ๆ รวมทัง้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนใหส้อดคลอ้ง
กบัระเบยีบวธิแีละเทคนิคการสอน  
    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 การเรยีนรูด้จิทิลั 3 (3-0-9) 
EG 717 Digital Literacies 
 แนวคิดของการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทางสังคม การวิเคราะห์
จุดประสงคแ์ละบทบาทของการเรยีนรูด้จิทิลัในสงัคมร่วมสมยั และในการเรยีนการสอนภาษา  
               Concepts of digital literacies as a social practice. Analysis of their purposes 
and roles in contemporary societies and language education. 
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อ. 718 การวดัและประเมนิผลทางภาษา 3 (3-0-9) 
EG 718 Language Assessment 

แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติส าคัญเกี่ยวกับการประเมินความสามารถทาง
ภาษา การทดสอบที่เป็นทางการและการประเมินแบบทางเลือก  การออกแบบและการสร้าง
เครื่องมอืการวดัผลแบบต่าง ๆ และการประเมนิการเรยีนรูแ้ละการประเมนิเพือ่การเรยีนรู้ 
 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 ภาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลูในภาษาองักฤษศกึษา 3 (3-0-9) 
EG 719 Corpus Linguistics in English Language Studies 
 ทฤษฎี การวจิยั และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์คลังข้อมูล โดยเน้นการใช้
คลงัข้อมูลภาษาและเครื่องมอืการวเิคราะห์คลงัข้อมูลภาษาที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า
ทางดา้นภาษาองักฤษศกึษา 
 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 ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 3 (3-0-9) 
EG 726 English for Specific Purposes 
 หลกัการ ทฤษฎ ีพฒันาการและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
เฉพาะดา้น รวมทัง้การน ามาประยุกตใ์ช ้
 Principles, theories, development, and research relating to English for Specific 
Purposes (ESP) and their applications. 
 
อ. 736 การสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในบรบิทวชิาชพี 3 (3-0-9) 
EG 736 Intercultural Communication in Professional Contexts 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรม ภาษาและปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม มติติ่าง ๆ 
ในการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม ทฤษฎแีละงานวจิยัเกีย่วกบัการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมและการ
ประยุกตใ์ชใ้นบรบิทวชิาชพี 
 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. 
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อ. 737 วาทกรรมวเิคราะหใ์นภาษาองักฤษศกึษา 3 (3-0-9) 
EG 737 Discourse Analysis in English Language Studies 
 ความหมายที่หลากหลายเกี่ยวกับวาทกรรมทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
การศึกษาข้อความต่าง ๆ ทัง้ภาษาเขยีนและภาษาพูด ตลอดจนความหมายและคตินิยม ผ่าน
มุมมองของการวเิคราะหว์าทกรรมเชงิวพิากษ์ 
 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 การเขยีนบนัเทงิคดแีละสารคดเีชงิสรา้งสรรค ์ 3 (3-0-9) 
EG 756 Fiction and Creative Nonfiction Writing 
 การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์ประเภทต่าง ๆ ทัง้ทางบนัเทงิคดแีละสารคด ีโดยเน้นเรื่องสัน้ 
สารคดีชีวประวตัิ สารคดีท่องเที่ยว การถ่ายทอดจินตนาการ ประสบการณ์ส่วนตัว  และการ
คน้ควา้วจิยัผ่านงานเขยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ การอ่านและพเิคราะห์ตวัอย่างงานเขยีนทัง้บนัเทงิ
คดแีละสารคดีจากนักเขยีนที่มชีื่อเสยีงทัง้ในอดตีและปจัจุบนั การท าเวริก์ชอ็ปซึ่งเน้นขัน้ตอนใน
การเขยีน ตัง้แต่การสรา้งและร่างโครงเรื่อง การวพิากษ์วจิารณ์ ตลอดจนการแกไ้ขงานเขยีน  
 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 หวัขอ้เฉพาะในภาษาองักฤษศกึษา 3 (3-0-9) 
EG 776 Topics in English Language Studies 
 การสมัมนาหวัขอ้ ประเดน็ และงานวจิยัปจัจุบนัในสาขาภาษาองักฤษศกึษา 
 Current topics, issues, and research in English language studies. 
 

  การค้นคว้าอิสระ 
 

อ. 780                                                                                              การศกึษาอสิระเฉพาะบุคคล 6      
EG 780                                                                                             Independent Study  

  การค้นคว้าและวิจัยหัวข้อหรือปญัหาที่ผู้เรียนสนใจ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้
ค าปรกึษา  

  Individual research in an area of special interest under faculty supervision. 
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  วิทยานิพนธ ์  
 

อ. 800         วทิยานิพนธ ์ 12 
EG 800        Thesis  

   การสร้างเค้าโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจยัอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา การเขยีนและน าเสนอวทิยานิพนธ์เกี่ยวกบัภาษาองักฤษศึกษา 
รวมทัง้เผยแพร่ผลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยัอย่างมจีรยิธรรม  

   Development of a research proposal, procedures to form new knowledge in 
English language studies, thesis writing and presentation of its content, research 
reporting and research ethics.  
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบติั) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าการค้นคว้าอิสระ และการท าวิทยานิพนธ ์
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การค้นคว้าอิสระ: การค้นคว้า และวจิยั หวัข้อหรอืปญัหาที่ผู้เรยีนสนใจ โดยมีอาจารย์
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้ าปรกึษา  

วทิยานิพนธ์: การสรา้งโครงการวจิยัและการด าเนินการวจิยัอนัก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ใน
สาขาวชิาภาษาอังกฤษศึกษาเขียนและน าเสนอวทิยานิพนธ์เกี่ยวกบัภาษาองักฤษศึกษา รวมทัง้
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยัอย่างมจีรยิธรรม  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นกัศกึษาสามารถคน้ควา้วจิยัในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาองักฤษศกึษาโดยใชร้ะเบยีบวธิี
วจิยัทีเ่หมาะสม 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษาที ่2 (ส าหรบัการคน้ควา้อสิระ) 
 ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษาที ่2 และภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษาที ่3 (ส าหรบั 
วทิยานิพนธ)์ 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  6 หน่วยกติ ส าหรบัการคน้ควา้อสิระ    12 หน่วยกติ ส าหรบัวทิยานิพนธ ์    
 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้  
 5.5.1  การท าวทิยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก 2)   
  (1) นักศกึษาจะจดทะเบยีนท าวทิยานิพนธ์ได้ เมื่อศกึษารายวชิามาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมคี่าระดบัเฉลี่ย
สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
  (2) นกัศกึษาตอ้งท าวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาองักฤษ ความยาวไม่ต ่ากว่า 35,000 ค า 
  (3) หลงัจากจดทะเบยีนท าวทิยานิพนธแ์ลว้ นกัศกึษาต้องเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบรหิารโครงการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษศึกษา เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวทิยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทัง้สอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ ์และสอบวทิยานิพนธ์ 
  (4) อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 5.5.2  การสอบวทิยานิพนธ ์ 
  (1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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  (2) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์และการสอบวทิยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดบั S ต้องได้มตเิป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ ์
 5.5.3  การคน้ควา้อสิระ (แผน ข)   
  (1) นักศกึษาตามหลกัสูตร แผน ข จะจดทะเบยีนท าการคน้คว้าอสิระได้ เมื่อศกึษา
รายวชิาบงัคบัครบ 15 หน่วยกติ โดยมคี่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
  (2) นักศกึษาต้องท าการคน้คว้าอสิระเป็นภาษาองักฤษ ความยาวไม่ต ่ากว่า 15,000 
ค า 
  (3) หลงัจากจดทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการ
คน้ควา้อสิระต่อคณะกรรมการบรหิารโครงการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาการค้นคว้า
อสิระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทัง้
ส อ บ 
เคา้โครงการคน้ควา้อสิระ และสอบการคน้ควา้อสิระ 
  (4) อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ และกรรมการสอบการคน้ควา้อสิระ ใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 5.5.4  การสอบประมวลความรู ้(ส าหรบันกัศกึษาแผน ข) 
  (1) นักศกึษามสีทิธทิีจ่ะสอบประมวลความรู ้เมื่อมหีน่วยกติสะสมของวชิาบงัคบัไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกติ และได้รบัโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มโีอกาสจะส าเรจ็การศกึษา 
โดยมคี่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
  (2) คณะศิลปศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียน  
ปีการศกึษาละ 3 ครัง้ โดยคณบดคีณะศลิปศาสตรเ์ป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

(3) นกัศกึษาจะตอ้งสอบประมวลความรูใ้หไ้ดร้ะดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง้  
มฉิะนัน้จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนนกัศกึษา 
 5.6 การเตรียมการ 

1. ก าหนดใหน้กัศกึษาตอ้งเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธอ์ย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
2. จดัการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษศึกษาและจัดอบรมเรื่องการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการโดยเชญิผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒใิห้ความรูแ้ก่นักศกึษาอย่างน้อยปี
การศกึษาละ 2 ครัง้ 

3. จดัการสมัมนาหรอืการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้นักศกึษารายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกบั
การท าการคน้ควา้อสิระหรอืการท าวทิยานิพนธ์ 

4. เปิดช่องทางใหน้ักศกึษาได้มโีอกาสปรกึษาโครงการฯ เมื่อมปีญัหากบัอาจายท์ี่ปรกึษา
การคน้ควา้อสิระหรอืวทิยานิพนธ์ 
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 5.7 กระบวนการประเมินผล 
  การด าเนินการท าและสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และระเบยีบมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ ์และการค้นควา้อสิระ พ.ศ. 2559 รวมทัง้มกีลไกส าหรบั
การทวนสอบมาตรฐานดว้ยการเชญิผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและภายนอกร่วมประเมนิคุณภาพของการ
คน้ควา้อสิระ 
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หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

      มกีารตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบโดยให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรพจิารณาข้อสอบก่อน
น าไปสอบนักศึกษา มกีารตรวจสอบคุณภาพของงานวจิยัของนักศึกษาก่อนน าไปตีพมิพ์เผยแพร่ 
รวมทัง้จดัใหน้กัศกึษาประเมนิผลการเรยีนการสอนทุกรายวชิา และทุกภาคการศกึษา และเมื่อจบการ
เรยีนการสอนในหลกัสูตร จดัใหม้กีารส ารวจความคดิเหน็ของนักศกึษาทุกรุ่น เกี่ยวกบัหลกัสูตร และ
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาในหลกัสตูร ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการประกอบอาชพีของนกัศกึษา 

     2.1  การทวนสอบแต่ละรายวชิาด าเนินการโดยการประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเพื่อทวน
สอบมาตรฐานผลสมัฤทธิก์ารเรยีนการสอนของรายวชิาจากคะแนนสอบและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 2.2  การสอบวทิยานิพนธ์จะด าเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 

 2.3  ผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่น
หนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการระดบั
นานาชาต ิหรอื เสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceedings) 

 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกติ  
 3.2 ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

3.3 ไดค้่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
3.4 ไดร้ะดบั P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู ้(ส าหรบันกัศกึษาแผน ข)  
3.5 ไดร้ะดบั S ในการสอบวทิยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการ

ที่ คณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้ และน าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้
มหาวทิยาลยัตามระเบยีบ (ส าหรบันกัศกึษาแผน ก) 
 3.6 ไดร้ะดบั S ในการสอบวชิาการคน้ควา้อสิระ (ส าหรบันกัศกึษา แผน ข)  

3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดบันานาชาติ หรอื เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) (ส าหรบันกัศกึษา แผน ก แบบ ก 2) 
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3.8 นักศึกษาต้องส่งบทความการค้นคว้าอสิระให้คณะเพื่อพจิารณาส่งไปตพีมิพ์ในวารสาร
ระดบันานาชาติหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการระดบันานาชาติ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มรีายงาน
การประชุม (Proceedings) (ส าหรบันกัศกึษาแผน ข) 
 3.9 ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะศลิปศาสตร ์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์ าหนด  
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ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษศึกษา  
ฉบบั พ.ศ. 2558 กบั ฉบบั พ.ศ. 2563 

 
รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2558 รายวิชาในหลกัสูตร พ.ศ. 2563 

รายวิชาท่ีเทียบได้ 
อ. 600 การเขยีนทางวชิาการ            (3 หน่วยกติ)                 
อ. 610 ภาษาศาสตรป์ระยุกตส์ าหรบัองักฤษศกึษา 
                                               (3 หน่วยกติ)                 
อ. 630 การสือ่สารระหว่างวฒันธรรม   (3 หน่วยกติ)                 
อ. 680 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัภาษาองักฤษศกึษา 
                                               (3 หน่วยกติ)                 
อ. 781 การวจิยัเฉพาะดา้นภาษาองักฤษศกึษา         
                                               (3 หน่วยกติ)                 
อ. 716 ระเบยีบวธิกีารสอนภาษาองักฤษ 
                                                (3 หน่วยกติ)                 
อ. 717 การเรยีนรูด้จิทิลั                  (3 หน่วยกติ)                 
อ. 718 การวดัและประเมนิผลทางภาษา(3 หน่วยกติ)                 
อ. 727 ภาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลูในภาษาองักฤษ
ศกึษา                                        (3 หน่วยกติ)                 
อ. 728 ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น        (3 หน่วยกติ)                 
อ. 738 วาทกรรมวเิคราะหใ์นภาษาองักฤษศกึษา                                  
                                               (3 หน่วยกติ)                 
อ. 746 การสือ่สารขา้มวฒันธรรมในวชิาชพี 
                                               (3 หน่วยกติ)                 
อ. 771 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะภาษาองักฤษศกึษา   
                                               (3 หน่วยกติ)  
อ. 780 การศกึษาอสิระเฉพาะบุคคล   (3 หน่วยกติ) 
อ. 800 วทิยานิพนธ ์                     (3 หน่วยกติ)                                                                                                                                                                  

รายวิชาท่ีเทียบได้ 
อ. 600 การเขยีนทางวชิาการ             (3 หน่วยกติ)                 
อ. 610 พืน้ฐานการศกึษาภาษาทีส่อง   (3 หน่วยกติ)  
                
อ. 630 ภาษา วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ (3 หน่วยกติ)                 
อ. 680 ระเบยีบวธิวีจิยัดา้นภาษาองักฤษศกึษา 
                                                (3 หน่วยกติ)                 
อ. 781 การวจิยัเฉพาะดา้นภาษาองักฤษศกึษา         
                                                (3 หน่วยกติ)                 
อ. 716 วธิกีารสอนภาษาองักฤษ        (3 หน่วยกติ)                 
 
อ. 717 การเรยีนรูด้จิทิลั                  (3 หน่วยกติ)                 
อ. 718 การวดัและประเมนิผลทางภาษา(3 หน่วยกติ)                 
อ. 719 ภาษาศาสตรค์ลงัขอ้มลูในภาษาองักฤษศกึษา 
                                                 (3 หน่วยกติ)                 
อ. 726 ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น         (3 หน่วยกติ)                 
อ. 737 วาทกรรมวเิคราะหใ์นภาษาองักฤษศกึษา 
                                                (3 หน่วยกติ)                 
อ. 736 การสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในบรบิทวชิาชพี 
                                                 (3 หน่วยกติ)                 
อ. 776 หวัขอ้เฉพาะภาษาองักฤษศกึษา(3 หน่วยกติ)  
 
อ. 780 การศกึษาอสิระเฉพาะบุคคล    (3 หน่วยกติ)  
อ. 800 วทิยานิพนธ ์                      (3 หน่วยกติ)                                                                                                                 

รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้ 
อ. 650 วรรณกรรมหลากวฒันธรรม   (3 หน่วยกติ)                 
อ. 719 การพฒันาหลกัสตูรและสือ่วสัดุการสอนเพื่อ
การศกึษาภาษาองักฤษ                  (3 หน่วยกติ)                 
อ. 726 แนวคดิเชงิวพิากษ์ในภาษาองักฤษศกึษา 
                                              (3 หน่วยกติ)                 
อ. 736 ภาษา วาทกรรม และอตัลกัษณ์(3 หน่วยกติ)  
อ. 737 อตัลกัษณ์และความเป็นโลกาภวิตัน์ 
                                              (3 หน่วยกติ)                 
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อ. 756 แนวความคดิในการศกึษาวรรณกรรม 
                                              (3 หน่วยกติ)                 
อ. 757 ภาษาและลลีา                   (3 หน่วยกติ)                 
อ. 758 ภาษาและน ้าเสยีง              (3 หน่วยกติ)                                  

 
 
 
 
รายวิชาท่ีเทียบไม่ได้ 
อ. 706 การออกเสยีงและการพดูภาษาองักฤษในยุค
ปจัจบุนั                                     (3 หน่วยกติ) 
อ. 756 การเขยีนบนัเทงิคดแีละสารคดเีชงิสรา้งสรรค ์
                                               (3 หน่วยกติ) 

 
 
 

 


