
 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Linguistics 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) 

 ช่ือยอ่ :  ปร.ด (ภาษาศาสตร์) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ :  Doctor of Philosophy (Linguistics) 
 ช่ือยอ่ :  Ph.D. (Linguistics) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
60 หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก แบบ 2.1 ระยะเวลาศกึษา 3 ปี แตไ่มเ่กิน 6 ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอยา่งดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร์ กับ

มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ (ภาคผนวก ช)  ดงันี ้
1) Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2) Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ 
3) School of Information and Communication, Meiji University ประเทศญ่ีปุ่ น 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
เป็นหลกัสตูรใหม ่โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2557  
ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี 2/2557 

เม่ือวนัท่ี 27 เดือนกมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2557 
ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 10 เดือนมิถนุายน 

พ.ศ. 2557 
ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 4 เดือน

กรกฏาคม พ.ศ. 2557 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตใินปี

การศกึษา 2561 
 

8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. นกัวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแหง่ชาติ 
2. อาจารย์ระดบัอดุมศกึษาในภาครัฐและเอกชน 
3. นกัวิจยัด้านภาษา 
4. ผู้น าองค์กรการศกึษา 
5. นกัวิชาการ 
6. นกัแปล 
7. นกัเขียน  
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 ผศ. ดร.สกุญัญา  
เรืองจรูญ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 
M.A. (TESOL), 2539 
 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Portland State University, 
USA 
University of British 
Columbia, Canada 

3-2299-00125-47-1 

2 ผศ. ดร.ศิริพร  
ปัญญาเมธีกลุ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2541 
 
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3-1012-02948-08-5 

3 อ.ดร.อรรถสทิธ์ิ 
บญุสวสัดิ์ 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

มหาวิทยาลยับรูพา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-2604-00375-69-1 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2565) คือ การ “ยกระดบัคุณภาพ

อดุมศกึษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบคุลากรท่ีมีคณุภาพสู่ตลาดแรงงาน และพฒันาศกัยภาพอดุมศกึษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมทัง้
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัคณุภาพของครูท่ีส่งผลตอ่
การพัฒนาไว้ว่าการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ง่ายขึน้ หากตัวป้อนท่ีเข้าสู่ระบบ
อดุมศกึษามีคณุภาพทัง้ในเชิงวิชาการและมิติความสมบรูณ์ของมนษุย์ด้านอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏพบว่าเยาวชนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยมีความอ่อนด้อยในหลายด้านนับตัง้แต่ความ 
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สามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจในภาษาท่ีอ่าน ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในวิชาการและในชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอนัเป็นพืน้ฐานส าคญัในชีวิตประจ าวนั การ
เข้าสูอ่าชีพและการเผชิญเพ่ือความอยูร่อดทา่มกลางกระแสโลกาภิวฒัน์  โดยพืน้ฐานแล้วหากครูมีความอ่อนแอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงวิชาการ ขาดการเตรียมตวัการใช้ชีวิตเพ่ือสร้างสังคมพหุวฒันธรรม ผลผลิตท่ีได้ซึ่ง
หมายถึงเยาวชนของชาตก็ิจะมีความอ่อนแอลงไปทกุขณะ หากแก้ปัญหาคณุภาพครูไม่ได้ ปัญหาพืน้ฐานนีก็้จะ
บัน่ทอนขีดความสามารถในการพฒันาประเทศอย่างรุนแรง ประเด็นดงักล่าวมีจดุวิกฤตอยู่ 3 ประการ คือ การท่ี
ผู้ มีความสามารถไม่สนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพครู ข้อจ ากดัในกระบวนการผลิตครูของหน่วยผลิตครูใน
อดุมศึกษา และความอ่อนแอของครูประจ าการในเชิงคณุภาพและการพัฒนาตนเอง  ดงันัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของ
สถาบนัการอดุมศกึษาท่ีจะเข้าไปชว่ยพฒันาครูและผลิตครู หลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้และส่ือส าหรับการสร้าง
และการด ารงสังคมพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรม ทัง้นี  ้เพ่ือ เป็นการเปิดโลกทัศน์ การเพิ่มความเข้มข้นและ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนกัศกึษาทางด้านภาษาและวฒันธรรมของตา่ง ประเทศและเตรียมความพร้อม
ส าหรับกระแสโลกาภิวฒัน์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การอุดมศึกษาไทยในรอบหลายปีท่ีผ่านมามีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ พ.ศ. 2555 เม่ือรวมกลุ่ม

สถาบนัอดุมศกึษา 5 กลุ่มเข้าด้วยกนั คือ กลุม่มหาวิทยาลยัรัฐเดิม กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฎั กลุ่มมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน และวิทยาลยัชมุชน จะมีสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษารวม
เป็น 170 สถาบัน กระจายอยู่ในนครหลวง หัวเมือง  และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หากรวมสถาบัน
ระดบัอุดมศกึษาท่ีสงักดักระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ จ านวนจะเพิ่มขึน้เป็น 262 แห่ง จ านวนสถาบนัอดุมศึกษาท่ี
มากขึน้ หมายถึง สดัส่วนจ านวนบุคลากรระดบัปริญญาเอกเป็นท่ีต้องการมากขึน้ด้วย ปัญหาการขาดแคลน
บคุลากรระดบัปริญญาเอกส่งผลให้ในปีพ.ศ. 2554 ส านกังานการอดุมศกึษาเสนอขอทนุรัฐบาลจ านวนเกือบหก
หม่ืนล้านเพ่ือแก้วิกฤตขาดแคลนบคุลากรระดบัปริญญาเอกในประเทศไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ภาควิชาภาษาศาสตร์เล็งเห็นความส าคญัของ

การผลิตบคุลากรระดบัสูงท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ถึงแก่นแท้ของ
ภาษา ซึ่งเป็นแกนหลักในการเรียนและการสอนในทุกภาษา ทัง้นี  ้เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน
สถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความลุ่มลึกด้านภาษา เน่ืองจากภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาอย่าง
เป็นระบบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบท าให้
ผู้ เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ความรู้ทางภาษาศาสตร์จึงเป็น
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พืน้ฐานส าคัญส าหรับผู้ ท่ีท างานเก่ียวข้องกับภาษาทัง้ครู อาจารย์ นักแปล ล่าม นักวิจัยวิเคราะห์ภาษา 
นกัวิชาการ นกัเขียน  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมุ่งมัน่ในการเป็นองค์กรชัน้น าแห่งการเรียนรู้และวิจยับนฐานการศกึษาและ

คณุธรรม รวมทัง้การสร้างสรรค์นวตักรรมสู่สากล กอปรด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม
ดงักล่าวมาข้างต้น ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงให้ความส าคญักับการพฒันาหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขา
ภาษาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นพฒันาบคุลากรในสถาบนัอุดมศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ ลุ่มลึกและมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ถึงแก่นแท้ของภาษา ซึ่งเป็นแกนหลักในการเรียนและการสอนทุกภาษา อนัจะเป็นการผลิตและพัฒนา
บคุลากรท่ีมีคณุภาพสูต่ลาดแรงงานและชว่ยยกระดบัคณุภาพการศกึษาไทยตอ่ไปในอนาคต 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

ไมมี่ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจยัด้านภาษาศาสตร์ เพ่ือพฒันาระบบการศกึษาของประเทศ 
1.2 ความส าคัญ 
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มุ่งผลิตดษุฏีบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศ

ด้านภาษาศาสตร์ เน้นศกัยภาพด้านวิชาการและวิจยั เพ่ือตอบสนองและสนบัสนนุในทกุศาสตร์
แหง่ภาษา 

1.3 วัตถุประสงค์ 
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีวตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือผลิตดษุฎีบณัฑิต

ท่ีมีคณุลกัษณะ  ดงันี ้
1. มีความรู้ในทฤษฎีภาษาศาสตร์และมีศกัยภาพในการท าวิจัยขัน้สูงด้านภาษาศาสตร์ 

และสามารถน าองค์ความรู้ไปประยกุต์ในการเรียนการสอนภาษา 
2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้วฒันธรรม

และความหลากหลายของชาตพินัธุ์ 
3. มีจิตสาธารณะ คณุธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ภาษาและวฒันธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในสงัคมและสงัคมโลก 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
 ท าวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลกัสตูร 

 
 น าผลการประเมินการ

ด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 มาเป็นข้อมลูในการ
ท าวิจยั 

 ก าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย/
บณัฑิตใหม ่อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษประเมิน
หลกัสตูร 

 
 มคอ. 7 รายงานผลการ

ด าเนินการของหลกัสตูร 
 
 
 รายงานผลการประเมิน

จากนิสิต ปีสดุท้าย/
บณัฑิตใหม ่อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
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แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้

  ประเมินความพงึพอใจของ
บณัฑิตและผู้ใช้บณัฑิตท่ีมี
คณุภาพหลกัสตูร 

 
 วิเคราะห์สถานการณ์

ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่
การผลิตบณัฑิต 

 วิเคราะห์ภาวะการณ์ได้งาน
ท าของบณัฑิต 

 รายงานการประเมินความ
พงึพอใจของบณัฑิตและ
ผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่
คณุภาพหลกัสตูร 

 สรุปบทวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 จ านวนดษุฏีบณัฑิตได้
งานท าร้อยละ100 

 จัดท าหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 

 เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจาก
สถาบนัการศกึษาทัง้
ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ผู้
มีสว่นได้สว่นเสียมา
วิพากษ์หลกัสตูร 

 ปรับปรุงหลกัสตูรตามผล 
การวิพากษ์ 

 รายงานสรุปผลการ
วิพากษ์จากผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
 
 

 หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
 พฒันาคณาจารย์ด้านการท าวิจยั 
และการเรียนการสอน 

 
 สนบัสนนุให้อาจารย์ท าวิจยั

ร่วมกบัสถาบนัอ่ืนและผลิต
งานวิจยัสหสาขาวิชาทัง้
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 สนบัสนนุแหลง่ทนุในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ทัง้ในระดบัชาตแิละ
นานาชาติ 

 สนบัสนนุให้อาจารย์
น าเสนอผลงานวิจยัทัง้ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 
 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีงานวิจยัร่วมกบั
สถาบนัอ่ืนและ 
สหสาขาวิชา 

 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีมีผลงานวิจยั
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีน าเสนอผลงาน
วิชาการทัง้ในระดบัชาติ
และนานาชาติ 
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แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้

  สนบัสนนุให้อาจารย์เป็น
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting scholars)  

 บรูณาการการวิจยัและการ
เรียนการสอนกบัการ
บริการวิชาการเพ่ือพฒันา
ชมุชนและสงัคม 

 ร้อยละของการเป็น
ศาสตราจารย์รับเชิญ  

 
 ร้อยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการพฒันาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสงัคมตอ่อาจารย์
ประจ า 

 พฒันานิสิตด้านการท าวิจยั  สนบัสนนุให้นิสิตตีพิมพ์/
เผยแพร่และน าเสนอ 
ผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการ/การ
ประชมุวิชาการระดบั
นานาชาติ 

 สนบัสนนุให้นิสิตร่วมท า
วิจยักบัคณาจารย์ใน
สถาบนั 

 จ านวนนิสิตท่ีตีพิมพ์และ
น าเสนอผลงานวิจยัคิด
เป็นร้อยละ 100 

 จ านวนบทความวิจยัท่ี
ตีพิมพ์/น าเสนอใน
วารสารวิชาการ/การ
ประชมุวิชาการระดบั
นานาชาติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ภาค

การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไมมี่ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี่ 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคต้น เดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ มีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา (ภาคผนวก ก)  และตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาภาษา การส่ือสาร ภาษาศาสตร์  
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ และสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ ่ากว่า 3.00 หรือเป็น
บคุคลท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมคัรเข้าศกึษาได้ 

3) เป็นผู้ มีความรู้และมีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษในระดบัดี 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ภาควิชาฯ ได้สรุปปัญหาของนิสิตแรกเข้า ดงัตอ่ไปนี ้

1) นิสิตมีความรู้พืน้ฐานทางด้านภาษาศาสตร์ไมเ่ทา่เทียมกนั 
2) นิสิตขาดทกัษะการคดิวิเคราะห์ เน่ืองจากนิสิตส่วนมากมีพืน้ฐานทางด้านภาษาและมนษุยศาสตร์ 

ซึง่ถกูฝึกมาในลกัษณะการมองภาพรวมมากกว่าการหาเหตผุลตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
3) นิสิตขาดทกัษะการโต้แย้งเชิงวิชาการ  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
ภาควิชาฯ มีวิธีการด าเนินการชว่ยเหลือนิสิตอยา่งเป็นระบบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ร่วมแบบไมน่บัหนว่ยกิตกบันิสิตระดบัปริญญาโทในบาง
รายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

2) ก าหนดให้อาจารย์จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยฝึกนสิิตให้วิเคราะห์ข้อมลูภาษา และน าเสนอความ
คดิเห็นในชัน้เรียน พร้อมทัง้เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยัในแตล่ะรายวิชา 

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้งทาง
วิชาการ เป็นสว่นหนึง่ของเกณฑ์การประเมินผล  

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเข้าศกึษาและคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
 

จ ำนวนนสิิต 
จ ำนวนนสิิตแต่ละปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 2561 
จ ำนวนที่คำดว่ำจะรับ 8 8 8 8 8 

จ ำนวนที่คำดว่ำจะส ำเรจ็ - - - 8 8 
จ ำนวนสะสม 8 16 24 32 40 

หมายเหตุ : จ านวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 10 คน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
เป็นไปตามระบบงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ของคณะมนษุยศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ

ประจ าปีท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร์จัดสรรให้ภาควิชาฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตใน
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยมีการประมาณการคา่ใช้จา่ยตอ่หวัในการผลิตบณัฑิต 
ดงันี ้
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
(ก าหนดระยะเวลาเรียน 3 ปี) 

    รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหวั) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

  คา่ตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 1500 บาทตอ่ชัว่โมง x 16 ครัง้ตอ่ภาค)  576,000  

  คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (ทัง้หลกัสตูร) 90,000  

  คา่ใช้จ่ายในการจดัสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลกัสตูร 200,000  

  คา่ครุภณัฑ์ท่ีใช้ส าหรับนิสิต 50,000  

  
คา่เดินทางของผู้ทรงคณุวฒิุ 
หรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลกัสตูร 10,000  

  → คา่ใช้จ่ายรวม 926,000  

   → คา่ใช้จ่ายตอ่หวั (คา่ใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตขัน้ต ่า 8 คน) 115,750 115,750 

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 11,575 127,325 

  งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 5,787.50  

  งบวิจยัของหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 5,787.50  

   คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ…… -   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 10,000 137,325 

  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 10,000  

   คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)    

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 17,362.50 154,687.50 

     

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 42,912 197,599.50 

  คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 3 ปี) 13,080  

  คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000  

  คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี) 3,120  

   คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั (5,904 x 3 ปี) 17,712   

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  200,000 
      *หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศ 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชัน้เรียน 
  แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

หลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (แบบ 2.1) เป็นแบบการศกึษาท่ีเน้นการท าวิจยั โดย
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 60 หนว่ยกิต 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  60  หนว่ยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

-  หมวดวิชาบงัคบั 15 
-  หมวดวิชาเลือก 9 
ปริญญานิพนธ์ 36 

รวมไมน้่อยกว่า 60 
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3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 15 หนว่ยกิต ดงันี ้
ภษ  711  สทัวิทยาขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  711  Advanced Phonology  
ภษ 712  วากยสมัพนัธ์ขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  712  Advanced Syntax  
ภษ  713  อรรถศาสตร์และวจันปฏิบตัศิาสตร์ขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  713  Advanced Semantics and Pragmatics  
ภษ  751  การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  751  Advanced Research in Linguistics  
ภษ  752  สมัมนาภาษาศาสตร์ 3 (1 – 4 – 4) 
LI  752  Seminar in Linguistics  

 
2. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้นิสิตเลือกจากกลุม่ใดกลุม่หนึง่ตอ่ไปนี ้จ านวน 9 หนว่ยกิต และหาก

นิสิตสนใจวิชาในกลุม่อ่ืนสามารถเรียนเพิ่มเตมิได้ 
กลุ่มภาษาศาสตร์ 

ภษ  714 วิธีวิเคราะห์และโต้แย้งทางภาษาศาสตร์ 3 (2 – 2 – 5) 
LI  714  Linguistic Analysis and Argumentation  
ภษ  815  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบหนว่ยค าและวากยสมัพนัธ์ 3 (3 – 0 – 6) 
LI  815  Interface between Morphology and Syntax  
ภษ  816  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวากยสมัพนัธ์กบัอรรถศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 
LI  816  Interface between Syntax and Semantics  
ภษ  817  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวจันปฏิบตัิศาสตร์และปริจเฉท 3 (3 – 0 – 6) 
LI  817  Interface between Pragmatics and Discourse  

 
กลุ่มภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

กลุ่มภาษาศาสตร์จิตวิทยา 
ภษ  721  ภาษาศาสตร์ปริชาน 3 (3 – 0 – 6) 
LI  721  Cognitive Linguistics 
ภษ  822  ประเด็นปัจจบุนัด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 
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LI  822  Current Issues in Psycholinguistics 
ภษ  823  ประเด็นปัจจบุนัด้านการรับภาษาและการสอนภาษา 3 (3 – 0 – 6) 
LI  823  Current Issues in Language Acquisition and 
 Language Teaching 
 

กลุ่มภาษาศาสตร์สังคม 
ภษ  731  ประเด็นปัจจบุนัด้านภาษาศาสตร์สงัคม 3 (3 – 0 – 6) 
LI  731  Current Issues in Sociolinguistics 
ภษ  832  ประเด็นปัจจบุนัด้านปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3 – 0 – 6) 
LI  832  Current Issues in Electronic Discourse 
ภษ  833  การฟืน้ฟภูาษา 3 (3 – 0 – 6) 
LI  833  Language Revitalization 

 
กลุ่มการสอนภาษา 

ภษ  741  นโยบายและการวางแผนหลกัสตูรการสอนภาษา  3 (2 – 2 – 5) 
LI  741  Policy and Curriculum Planning in Language Teaching  
ภษ  842  นวตักรรมและการสอนภาษา  3 (2 – 2 – 5) 
LI  842  Innovation and Language Teaching 
ภษ  843  ปริจเฉทวิเคราะห์เพ่ือการสอนภาษา  3 (3 – 0 – 6) 
LI  843  Discourse Analysis for Language Teaching 
 

3. ปริญญานิพนธ์ 
ภษ  899  ปริญญานิพนธ์  36  หนว่ยกิต 
LI  899  Thesis  36  หนว่ยกิต 

 
ความหมายของรหัสวิชา 

1) รหัสตัวอักษร 
ภษ (LI)  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์  (Linguistics) 

2) รหัสตัวเลข 
- ตวัเลขแรก  หมายถึง  ชัน้ปี 

7  หมายถึง ปริญญาเอก ปี 1 
8  หมายถึง ปริญญาเอก ปี 2 
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- ตวัเลขกลาง  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
 ความหมายของเลขรหสัตวักลาง 

   เลข  1  หมายถึง ภาษาศาสตร์ 
   เลข  2  หมายถึง ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 
   เลข  3  หมายถึง ภาษาศาสตร์สงัคม 
   เลข  4  หมายถึง การสอนภาษา 
   เลข  5  หมายถึง วิจยั 

  เลข  9  หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
- ตวัเลขท้าย  หมายถึง  ล าดบัท่ีรายวิชาตามตวัเลขกลาง 

3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 เลขรหสันอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทัง้หมดของรายวิชา 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 1 หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎี 

 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 2 หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบตัิ 
เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 3 หมายถึง จ านวนชัว่โมงท่ีศกึษาด้วยตนเอง 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
ภษ 711 สทัวิทยาขัน้สงู 3 
ภษ 712 วากยสมัพนัธ์ขัน้สงู 3 
ภษ 713 อรรถศาสตร์และวจันปฏิบตัิศาสตร์ขัน้สงู 3 

 รวม 9 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
ภษ 751 การวจิยัด้านภาษาศาสตร์ขัน้สงู 3 
ภษ 752 สมัมนาภาษาศาสตร์ 3 
วิชาเลอืก   เลอืก 1 รายวิชา จากกลุม่ทีเ่ก่ียวข้องกบัหวัข้อ

ปริญญานิพนธ์ 
3 

 รวม 9 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
วิชาเลอืก   เลอืก 2 รายวิชา จากกลุม่ทีเ่ก่ียวข้องกบัหวัข้อ

ปริญญานิพนธ์ 
6 

 รวม 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์   12 

 รวม 12 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์   12 

 รวม 12 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์   12 

 รวม 12 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ภษ  711  สทัวิทยาขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  711 Advanced Phonology  
ทฤษฎีสทัวิทยาและระบบเสียงภาษา อธิบายความเป็นไปได้และคาดคะเนความเป็นไปไม่ได้ของระบบ

หน่วยเสียงตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์  ความสมัพนัธ์ระหว่างสทัศาสตร์และสทัวิทยา สทัวิทยาเพิ่มพูน สทั
วิทยาแยกส่วน สัทวิทยาเหนือหน่วยแยกส่วน สัทวิทยาสัทสัมพันธ์ สัทวิทยาค าศัพท์ ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ อภิปรายและเปรียบเทียบทฤษฎีสทัวิทยาคลาสสิคและทฤษฎีสทัวิทยาร่วมสมยั  

This course covers phonological theories and the sound system of languages. Students will 
learn to describe and make predictions about possible and impossible sound patterns based on 
scientific knowledge and to analyze empirical data. The focus of this course is on the interaction 
between Phonetics and Phonology, Generative Phonology, Segmental Phonology, Autosegmental 
Phonology, Prosodic Phonology, and Lexical Phonology. The comparison of the classic theories to 
contemporary theories will be discussed. 
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ภษ 712  วากยสมัพนัธ์ขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  712  Advanced Syntax  
มโนทศัน์พืน้ฐานของทฤษฎีวากยสมัพันธ์ ไวยากรณ์โครงสร้างวลี วากยสมัพนัธ์เอกซ์บาร์ กฎปริวรรต  

มินิมลัลิซึม่ รวมทัง้หลกัการและข้อจ ากดัสากล การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ตามกรอบทฤษฎีท่ีเหมาะสม 
This course introduces issues from past to current generative theories of syntax; Phrase 

Structural Rule; X-bar theory; Generative Grammar and Minimalism. Principles and universal 
constraints are included. Description and critical syntactic analysis on empirical data are 
emphasized. 

 
ภษ  713  อรรถศาสตร์และวจันปฏิบตัศิาสตร์ขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  713  Advanced Semantics and Pragmatics  
การวิเคราะห์ทฤษฎีอรรถศาสตร์และแนวคิดวจันปฏิบตัิศาสตร์ ทฤษฎีอรรถศาสตร์โครงสร้าง ทฤษฎี

อรรถศาสตร์หน้าท่ี ทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน ทฤษฎีวจันกรรม ทฤษฎีความสุภาพ หลกัการให้ความร่วมมือใน
การสนทนา  รวมถึงการฝึกวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษาท่ีอยูใ่นความสนใจโดยใช้กรอบทฤษฎีท่ีเหมาะสม 

This course explores advanced topics in semantics and pragmatics.  Students will analyze 
empirical data of interest using the theories of Structural Semantics, Functional Semantics, Cognitive 
Semantics, Speech Acts, Politeness, and the Cooperative Principle.   

 
ภษ 714  วิธีวิเคราะห์และโต้แย้งทางภาษาศาสตร์ 3 (2 – 2 – 5) 
LI 714  Linguistic Analysis and Argumentation  
การวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายประเด็นส าคญัและข้อโต้แย้งในงานวิจยัด้านภาษาศาสตร์ หาเหตผุล

ท่ีน ามาใช้สนบัสนนุหรือ โต้แย้งการวิเคราะห์ของงานวิจยันัน้ เขียนรายงานเปรียบเทียบทฤษฎีท่ีใช้วิเคราะห์และ
ข้อโต้แย้งของงานวิจยัท่ีอยูใ่นความสนใจ 

Students are trained to make a summary of linguistic papers and recognize the 
argumentation used to support or refute the proposal made in the paper as well as to write an 
argumentative paper comparing the analyses and argumentation of papers related to their field of 
interest.  
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ภษ 721  ภาษาศาสตร์ปริชาน 3 (3 – 0 – 6) 
LI  721  Cognitive Linguistics  
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาและระบบปริชานของมนุษย์ การจดัประเภท ทฤษฎีต้นแบบ แบบจ าลอง

ทางความคิด ทฤษฎีพืน้ท่ีความคิด ทฤษฎีการหลอมรวมมโนทัศน์ ไวยากรณ์ปริชาน ไวยากรณ์หน่วยสร้าง 
รวมทัง้การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชานมาใช้ในด้านการสอนภาษาและการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษา 

This course explores the relationship between language and human cognition, 
categorization, prototype theory, idealized cognitive models, mental space theory, conceptual 
blending, cognitive grammar, construction grammar, and the application of the approaches and 
theories to language pedagogy and linguistic phenomena. 

 
ภษ  731 ประเดน็ปัจจบุนัด้านภาษาศาสตร์สงัคม 3 (3 – 0 – 6) 
LI  731  Current Issues in Sociolinguistics  
ประเดน็ด้านภาษาศาสตร์สงัคมท่ีอยูใ่นความสนใจ ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัปัจจยัทางสงัคมของ

ผู้ใช้ภาษา การแปรของภาษา การเปล่ียนแปลงของภาษา ทศันคตทิางภาษา นโยบายภาษา และการท าให้เป็น
ภาษามาตรฐาน รวมทัง้งานวิจยัทางด้านภาษาศาสตร์สงัคม 

This course explores current issues in sociolinguistics, the relationships between language 
and social variables, language variation, language change, language attitudes, language policy, 
language standardization, including research in sociolinguistics 

 
ภษ  741  นโยบายและการวางแผนหลกัสตูรการสอนภาษา 3 (2 – 2 – 5) 
LI  741  Policy and Curriculum Planning in Language Teaching  
แนวคิด นโยบายและการวางแผนหลกัสูตรการสอนภาษาท่ีหนึ่ง ภาษาท่ีสองของกระทรวงศึกษาธิการ  

วิเคราะห์หลกัการ ข้อดี และข้อจ ากัดของหลกัสูตรการสอนภาษา  พฒันาหลกัสตูรการสอนภาษาท่ีสอดคล้อง
กบันโยบายการสอนภาษาของประเทศ 

This course focuses on content and task-based regarding the national education context 
and policies on first and second language teaching. Students are trained to analyze the strengths 
and weaknesses of the language curriculum implementation and required to develop curriculum on 
their own that complies with the national language teaching policies and teaching methodologies 
that are most applicable to the nation’s education system. 
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ภษ 751  การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ขัน้สงู 3 (2 – 2 – 5) 
LI  751  Advanced Research in Linguistics  
วิธีวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณด้านภาษาศาสตร์ ฝึกตัง้สมมติฐานและค าถามในงานวิจยั วิธีเก็บ

ข้อมลูภาษา การวิเคราะห์ข้อมลูภาษา สรุปผลการวิจยั การน าผลงานวิจยัไปพฒันาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องและสงัคม  
ฝึกเขียนบทคดัย่อ การอ้างอิง การน าเสนอผลงานในการประชมุวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจยัในวารสารวิชาการ
ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิคณุธรรม จรรยาบรรณของนกัวิจยั 

This course focuses on quantitative and qualitative methods in Linguistics. Practical 
experience on testing hypotheses and writing research questions, eliciting data from native 
speakers and analyzing linguistic data are developed. Students will gain experience writing 
abstracts and references, presenting papers at linguistics conferences, and locating articles from 
non-prestigious to prestigious journals. Ethical paradigms of language research are considered. 

 
ภษ 752  สมัมนาภาษาศาสตร์ 3 (1 – 4 – 4) 
LI  752  Seminar in Linguistics 
ศกึษาบทความวิชาการและบทความวิจยัด้านภาษาศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน  

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัยและท่ีอยู่ในความสนใจของนิสิต อภิปรายแนวทางแก้ไขปัญหาโดยน าแนวคิด
และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยกุต์เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคณุภาพงานวิจยั 

Research papers and articles on Linguistics are discussed. A problem-based learning 
approach is applied to deal with the issues and concerns of theoretical and applied linguistics in 
order to improve the quality of research. 

 
ภษ  815 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบหน่วยค าและวากยสมัพนัธ์ 3 (3 – 0 – 6) 
LI  815  Interface between Morphology and Syntax  
ความเช่ือมโยงระหว่างระบบหน่วยค าและวากยสมัพนัธ์ อภิปรายประเด็นและข้อโต้แย้งและวิเคราะห์

หนว่ยค าและประโยค โดยใช้ทฤษฎีทฤษฎีมินิมลัลิซึม่และทฤษฎีการสร้างค าในวากยสมัพนัธ์  
This course explores the interface between morphology and syntax. Students analyze the 

empirical morphosyntactic phenomena from a wide variety of languages employing Minimalism and 
Distributed Morphology theories. 
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ภษ  816  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวากยสมัพนัธ์กบัอรรถศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 
LI  816  Interface between Syntax and Semantics  
ความเช่ือมโยงระหว่างอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ อภิปรายประเด็นและข้อโต้แย้ง และวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ภาษาด้านประพจน์ การกด้านความหมาย การอ้าง การปฏิเสธ ตัวบ่งปริมาณ โดยใช้ทฤษฎี
วากยสมัพนัธ์และอรรถศาสตร์แบบแผน 

This course explores the interface between syntax and semantics. Theoretical questions 
concerning interface issues and problems; propositions; semantic cases; anaphora; negation and 
quantifiers are examined.  Students are required to conduct an in-depth analysis using syntactic 
theories and Formal Semantics Theory. 

 
ภษ  817  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวจันปฏิบตัิศาสตร์และปริจเฉท 3 (3 – 0 – 6) 
LI  817  Interface between Pragmatics and Discourse  
ความเช่ือมโยงระหว่างวจันปฏิบตัิศาสตร์กบัปริจเฉท อภิปรายหลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการใช้ภาษา

และการตีความในบริบททางสงัคม โดยใช้ทฤษฎีวจันกรรม หลกัการให้ความร่วมมือในการสนทนา ความสภุาพ  
การวิเคราะห์บทสนทนา ปริจเฉทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ รวมทัง้วิเคราะห์ภาษาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์ วิทย ุ 
โทรทศัน์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

This course explores the interface between Pragmatics and Discourse found in language 
use contexts under theories such as Speech Acts, Cooperative Principle, Politeness, Conversational 
Analysis, and Critical Discourse Analysis. Critical analyses on language use through specific genres 
such as print, broadcast and electronic media are required. 

 
ภษ  822  ประเด็นปัจจบุนัด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 
LI  822  Current Issues in Psycholinguistics  
ประเด็นด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยาท่ีอยู่ในความสนใจ แนวคิดทฤษฎี  การทดลอง และการวิเคราะห์ 

ด้านการรับภาษา การประมวลผลภาษา ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา รวมทัง้ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้
ภาษา 

This course explores current topics in psycholinguistics, including both theoretical 
approaches and experimental and analytical issues in language acquisition, language processing, 
neurolinguistics and factors related to language learning. 
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ภษ 823  ประเด็นปัจจบุนัด้านการรับภาษาและการสอนภาษา 3 (3 – 0 – 6) 
LI  823  Current Issues in Language Acquisition and  
   Language Teaching 
ประเด็นปัจจุบันด้านการรับภาษาและการสอนภาษาท่ีอยู่ในความสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระบวนการรับภาษากับวิธีสอนภาษา และนวตักรรมการสอนภาษา การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านการสอน
ภาษาในปัจจบุนัและแนวทางแก้ปัญหา 

This course emphasizes on current topics integrating between language acquisition and 
language teaching, the relationship between orders of acquisition and teaching methods and 
teaching innovation. Current issues in language education and how to tackle problems are 
discussed and constructive solutions are suggested. 

 
ภษ  832  ประเด็นปัจจบุนัด้านปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3 – 0 – 6) 
LI  832  Current Issues in Electronic Discourse  
ประเด็นปัจจบุนัด้านการใช้ภาษาในการส่ือสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา เว็บบล็อก กระดาน

สนทนา เครือข่ายสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์บทบาท อิทธิพล และผลกระทบของการส่ือสารผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ วจันปฏิบตัศิาสตร์ และปริจเฉทวิเคราะห์ 

This course explores current issues of language use in chat rooms, web blogs, web boards, 
and social networks.  Students analyze empirical data using theories of Semantics, Pragmatics, and 
Discourse Analysis. 

 
ภษ  833  การฟืน้ฟภูาษา 3 (3 – 0 – 6) 
LI  833  Language Revitalization  
วิกฤตทางภาษาและความพยายามในการฟื้นฟูภาษาท่ีใกล้สูญ โดยเน้นไปท่ีภาษาชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศไทย การจัดประเภทของภาษา ส ารวจลักษณะของภาษา ความหมายของวิกฤตทางภาษา ปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางภาษา และการอนรัุกษ์ภาษาท่ีใกล้สญู 

This course explores language endangerment and linguistic revitalization efforts, focusing on 
endangered languages of Thailand. Topics include language classification and a survey of major 
features of the languages, what it means for a language to be endangered, the factors that 
contribute to language shift, and efforts to maintain endangered languages. 
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ภษ  842  นวตักรรมและการสอนภาษา 3 (2 – 2 – 5) 
LI  842  Innovation and Language Teaching  
การศกึษาปัญหาการสอนภาษาในประเทศไทย ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบส่ือการสอนภาษาฝึก

สร้างนวตักรรมการสอนภาษา และผลิตส่ือผสม 
This course explores educational problems in Thailand and learning theories to be 

considered when developing and designing teaching materials. Students create their own 
innovation and multimedia materials. 

 
ภษ  843  ปริจเฉทวิเคราะห์เพ่ือการสอนภาษา 3 (3 – 0 – 6) 
LI  843  Discourse Analysis for Language Teaching   
การวิเคราะห์หัวข้อเก่ียวกับปริจเฉทวิเคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ในการสอนภาษาด้านการตัง้

วตัถุประสงค์ของการสอนภาษา การใช้ภาษาในห้องเรียน การตีความในบริบทเพ่ือส่ือความหมาย และการ
จดัการเรียนการสอนภาษา 

This course explores topics and issues on discourse analysis in order to apply to teaching 
pedagogies with consideration of teaching objectives, classroom language, semantic interpretation 
in various contexts and classroom management.  

 
ภษ  899  ปริญญานิพนธ์  36  หนว่ยกิต 
LI  899  Thesis  36  หนว่ยกิต 
การวิจยัรายบคุคลทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ

ในแก่นของภาษาศาสตร์ เน้นงานวิจยัในประเด็นส าคญัท่ีสามารถน าผลไปพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านภาษา
และภาษาศาสตร์ของประเทศ เน้นคณุธรรม จรรยาบรรณของนกัวิจยั 

Students conduct an in-depth research in Linguistics or Applied Linguistics which manifests 
a sophisticated understanding of core and applied linguistics. The research topics must be 
significant as the research results will contribute to the quality of national education on linguistics.  
Authorship and research ethics are highly emphasized. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ
คณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1* ผศ. ดร.สกุญัญา  
เรืองจรูญ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 
M.A. (TESOL), 2539 
 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Portland State University, 
USA 
University of British 
Columbia, Canada 

3-2299-00125-47-1 

2* ผศ. ดร.ศิริพร  
ปัญญาเมธีกลุ 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2541 
 
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3-1012-02948-08-5 

3* อ.ดร.อรรถสทิธ์ิ 
บญุสวสัดิ์ 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

มหาวิทยาลยับรูพา 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-2604-00375-69-1 

4 อ. ดร.ณฐัยา  
พิริยะวิบลูย์ 

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2539 
M.A. (Linguistics), 2544 
 
Ph.D. (Linguistics), 2553 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
University of Quebec at 
Montreal, Canada 
University of Toronto,  
Canada 

5-1009-00067-32-2 

5 อ. ดร.นนัทนา  
วงษ์ไทย 

อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส), 2541  
ศศ.ม. (สาขาภาษาและการ
สือ่สาร), 2543 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

3-1009-04857-67-4 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ผศ. ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British Columbia, 
Canada 

2 ผศ. ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกลุ อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3 อ. ดร.อรรถสทิธ์ิ  บญุสวสัดิ์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 
4 อ. ดร.ณฐัยา พิริยะวิบลูย์ Ph.D. (Linguistics), 2553 University of Toronto,  

Canada 
5 อ. ดร.นนัทนา วงษ์ไทย ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 
3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

 
ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รศ. ดร.ส าอาง หิรัญบรูณะ Ph.D. (Linguistics), 2514 The University of Edinburgh, UK 
2 รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกลุ Ph.D. (Linguistics), 2542 Georgetown University, USA 
3 รศ. ดร.ดีย ูศรีนราวฒัน์ Ph.D. (Linguistics), 2526 University of Texas at Austin, 

USA 
4 รศ. ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ Ph.D. (Linguistics), 2537 University of Hawaii, USA 
5 รศ. ดร.บญุเรือง ช่ืนสวุิมล อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2536 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6 ผศ. ดร.ณฐัพร พานโพธ์ิทอง Ph.D. (Linguistics), 2539 University of Hawaii, USA 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ไมมี่ 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไมมี่ 
4.2 ช่วงเวลา 
ไมมี่ 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไมมี่ 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
หลกัสูตรก าหนดให้ผู้จะส าเร็จการศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และต้องเป็นหัวข้อ

ทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต์ และได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจยัปริญญานิพนธ์มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์ภาษา การพฒันา ตลอดจนการสร้างองค์

ความรู้ทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต์ผลการวิจยัสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษา
ได้อย่างสมบูรณ์ ทัง้ในระดบัพรรณนาและอธิบาย รวมทัง้น าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์  
นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจยัได้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์เป็นผู้ควบคมุดแูลตัง้แต่การเสนอหวัข้อการวิจยั เค้าโครงวิจยัต่อคณะกรรมการพิจารณาหวัข้อ
การวิจยั เค้าโครงวิจยั การแตง่ตัง้กรรมการท่ีปรึกษาในการสอบปากเปลา่ ในระหวา่งการด าเนินการท า
วิจยั ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ จ านวน 1 บทความ และระดบันานา 
ชาต ิจ านวน 1 บทความ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
มาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัจากการวิจยัมีดงันี ้

1) คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย ความซ่ือสัตย์ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน  
ไม่บิดเบือนข้อมลูภาษา เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามท่ีต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บอกภาษา 
และรับผิดชอบให้งานวิจยัแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  

2) ทกัษะทางปัญญา มีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาโดย
ใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และสนบัสนนุ โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซึง่องค์ความรู้ใหม ่

3) ทกัษะการวิเคราะห์ในเชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคณุภาพได้อย่างลึกซึง้ น าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจยัในการ
ประชุมระดบันานาชาติ รวมทัง้แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริญญานิพนธ์ของตนเองได้
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อยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการและสร้างสรรค์ 
5.3 ช่วงเวลา  
นิสิตสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้เม่ือลงทะเบียนเรียนไมน้่อยกว่า  2  ภาคการศกึษา  
5.4 จ านวนหน่วยกิต   
36 หนว่ยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัการประชมุเพ่ือให้นิสิตน าเสนอหวัข้อปริญญานิพนธ์ท่ีสนใจ และ

คณาจารย์ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ นอกจากนี ้มีการเชิญ
วิทยากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมาให้ความรู้เก่ียวกบัประเด็นวิจยัทางภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ท่ีนิสิตสามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าปริญญานิพนธ์  รวมทัง้ส่งเสริมให้
นิสิตเข้าร่วมประชุม สัมมนาด้านภาษาศาสตร์ จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ตลอดเวลา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลปริญญานิพนธ์จะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 

ประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ กรรมการท่ีเคยเข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และ
ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัปริญญานิพนธ์นัน้ๆ 
เข้าร่วมในการสอบ โดยในการสอบนิสิตจะน าเสนอปริญญานิพนธ์และอธิบายชีแ้จงตามประเด็น
ค าถามของคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบจะตดัสินผลว่านิสิตสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่าน
นิสิตจะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการสอบเสนอภายในกรอบเวลาท่ีบณัฑิต
วิทยาลยัก าหนดไว้ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถสงูในการคดิริเร่ิม
และสร้างสรรค์งานวิจยัทางภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

ให้นิสติริเร่ิมหวัข้อการวิจยัท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
และผลวิจยัต้องสามารถน ามาใช้ในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของประเทศไทยด้านภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

2. มีความลุม่ลกึด้านวิชาการทางภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

1. ให้นิสิตจดังานประชมุวิชาการระดบัชาติ และ/หรือมี
สว่นร่วมในการจดังานประชมุวิชาการระดบันานา 
ชาต ิ 
2. นิสิตต้องน าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาตแิละ
ระดบัชาตอิยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี  

3.  มีคณุธรรม จริยธรรม  ซ่ือสตัย์ และเสียสละเพื่อ
สงัคม 

สง่เสริม และสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจยั ไม่บดิเบือนข้อมลูภาษาเพ่ือให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ตามท่ีต้องการ ให้นิสิตเก็บข้อมลู 
ภาคสนาม โดยเคารพศกัดิศ์รีของผู้บอกภาษา 

4.  มีทกัษะการคิดขัน้สงู ทกุรายวิชาต้องเน้นการจดัการการเรียนรู้แบบตัง้
ค าถาม แบบแก้ปัญหา แบบคดิวิเคราะห์หาเหตผุล
จากปรากฏการณ์ภาษาเชิงประจกัษ์   
สามารถสนบัสนนุ โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามา
ซึง่องค์ความรู้ใหม่ 

5.  มีทกัษะในการแสดงความคดิเห็นและให้
ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ 

ทกุรายวิชาสง่เสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การ
วิพากษ์การน าเสนอผลงานในชัน้เรียนทัง้ของเพ่ือน
และของตนเอง การวิจารณ์บทความวิชาการและวิจยั 

6.  มีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ ทกุรายวิชาผลกัดนัให้นิสิตเรียนรู้โดยชีน้ าตนเองเป็น
ผู้ออกแบบการเรียนรู้และการวิจยัด้วยตนเอง มีการใช้
บทเรียนออนไลน์ผสมผสานกบัการเรียนในชัน้เรียน มี
การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  มีคณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัย์
สจุริต  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ/วิจยั และมีจิตอาสา 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
ทกุรายวิชา 
 ก าหนดให้นิสิตน าความรู้จาก
การเรียนการสอนไปบรูณาการ
กบัการจดัโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือรับใช้สงัคม 

 การพิจารณาผลงานของนิสิต
และมีบทลงโทษหากคดัลอก
ผลงานของผู้ อ่ืน 
 การรายงานผลโครงการ 

2.  ตระหนกัถึงคณุคา่ของภาษา 
มีความเป็นกลาง มีความรู้ความ
เข้าใจ และเคารพศกัดิศ์รีของผู้ใช้
ภาษาทกุภาษา 

 จดักิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมลู
ภาคสนาม 

 
 
 ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลู
ภาษาถ่ิน ภาษาท่ีไร้ศกัดิ์ศรี
ภาษาใกล้สญูหายและต้อง
ได้รับการฟืน้ฟู 

 การบนัทกึและจดัระบบข้อมลู
ภาษาเชิงประจกัษ์โดยเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
เหมาะสม 
 การสงัเกตพฤตกิรรมด้าน
ทศันคต ิเน้นความเป็นกลางใน
การวิเคราะห์ภาษา 

3.  เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

 ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
 อภิปราย สมัมนาในชัน้เรียน  
และน าเสนอผลงาน 

 การสงัเกตพฤตกิรรม การเป็น
ผู้น ากลุม่ และการเป็นสมาชิก
กลุม่ 
 การน าเสนอรายงาน 

4.  มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบตัติาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของสงัคม 

 ก าหนดบทลงโทษหากสง่งาน
ลา่ช้ากวา่ก าหนด และกระท า
การใดๆ ท่ีขดัตอ่ข้อบงัคบัของ
มหาวิทยาลยั 

 การประเมินจากการเข้าชัน้
เรียนตรงเวลาและการสง่งาน
ตามก าหนดเวลาท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  มีความรู้และความเข้าใจใน
ทฤษฎีภาษาศาสตร์แบบ
คลาสสิกและร่วมสมยั  
(Classic and Contemporary) 

 บรรยาย อภิปราย สมัมนา
ร่วมกนัระหว่างอาจารย์กบั
นิสิต 

 วิเคราะห์ข้อมลูภาษาท่ี
หลากหลายโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์แบบคลาสสิก
และร่วมสมยั 

 เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยาย
ในรายวิชาตา่งๆ 

 เข้าร่วมสมัมนากบัหนว่ยงาน
ภายนอก 

 แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาข้อมลู
ภาษา 
 การสอบย่อย 
 การสอบกลางภาค และปลาย
ภาค 
 การท าโครงงาน/รายงาน 
 การน าเสนอผลงาน 
 การสรุปบทความวิจยั และการ
เขียนวิพากษ์ 

2.  สามารถริเร่ิมสร้างงานวิจยัท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศ 
เพ่ือเผยแพร่ระดบัชาติ และ
นานาชาติ 

 ก าหนดให้นิสิตศกึษาค้นคว้า
ในหวัข้อท่ีสนใจ 

 ให้เป็นผู้ชว่ยวิจยั 

 การน าเสนอหวัข้อวิจยั และ
น าเสนองานวิจยั 
 สอบเค้าโครงวิจยั 
 สอบปากเปล่า 

3. ตดิตามความก้าวหน้า รู้เทา่
ทนัการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ
และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 ก าหนดให้นิสิตเผยแพร่
บทความวิจยั 

 จดัโครงการศกึษาดงูาน 
 ให้นิสิตเข้าร่วมสมัมนา
วิชาการ 

 ก าหนดให้นิสิตศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเองแล้วน ามารายงาน
ในห้องเรียน 

 การน าเสนอผลงานวิจยั 
 จ านวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินคณุภาพการรายงาน
ของนิสิต 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้าน 
ทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

 ท าแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา
โจทย์ภาษา 

 งานวิจยัเน้นการคิดวิเคราะห์ 

2.  สามารถสนบัสนนุ โต้แย้งหรือ
ท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซึง่องค์
ความรู้ใหม่ 

 จดัอภิปราย สมัมนา   
 ฝึกการใช้ภาษาในการวิพากษ์
เชิงสร้างสรรค์ 

 การน าเสนอผลงาน 
 การวิพากษ์งานของผู้ อ่ืน 

3.  สามารถบรูณาการงานวิจยั
ภาษาศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนเพ่ือ
น าไปพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 

 โครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม 

 จ านวนโครงการ 

4.  รู้เทา่ทนัและมีวิจารณญาณ
ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางภาษาในสงัคม 

 มีการท างานเก็บข้อมลูภาษา
ภาคสนาม 

 จ านวนงานวิจยัภาคสนาม 

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษในการส่ือสารกบั
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการเพ่ือให้นิสิตสามารถ
ใช้ภาษาได้อยา่งเหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

 จดัโครงการการจดัการความรู้
เพ่ือให้นิสิตได้อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 เข้าร่วมงานประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิและนานาชาติ 

 การสงัเกตพฤตกิรรม 
 
 
 
 การน าเสนอในชัน้เรียน 
 
 
 การเขียนรายงาน 

2.  สามารถให้ความรู้ค าปรึกษา  โครงการบริการวิชาการแก่  จ านวนโครงการและความพงึ



 

  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2557 31 

ผลการเรียนรู้ด้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ
ทางวิชาการกบัผู้ อ่ืนอยา่งเต็มท่ี 

ชมุชนและผู้ ด้อยโอกาส พอใจของผู้ รับบริการ 

3.  สามารถจดัการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาตา่งๆ ทัง้ในบทบาทผู้น า 
และผู้ ร่วมทีมท างาน 

 อภิปราย สมัมนา 
 มอบหมายให้นิสิตท างานกลุ่ม 
 ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ในการท างานกลุม่ 

 การสงัเกตพฤตกิรรม 
 การน าเสนอผลงาน 
 แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมลู
และการน าเสนอรายงาน 

 ให้นิสิตศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยใช้ฐานข้อมลูตา่งๆ 

 จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

 มอบหมายให้นิสิตสง่งานและ
แสดงความคิดเห็นผา่น 
Blogs และ Forum 

 การประเมินจากสถิตกิารใช้ 
E-learning courseware 

2.  สามารถใช้ซอฟท์แวร์และ
ข้อมลูทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์
งานวิจยั 

 เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยั
มาให้ความรู้ 

 สอนการใช้ซอฟท์แวร์
วิเคราะห์ข้อมลูภาษา 

 การประเมินจากแบบฝึกใน
รายวิชา 

 การสงัเกตพฤตกิรรม 
 การน าเสนอผลงาน 

3.  สามารถใช้ตรรกะในการ
ส่ือสารและการน าเสนอรายงาน
อยา่งมีล าดบัขัน้ตอน 

 อภิปราย สมัมนา แลกเปล่ียน
ความคดิเห็น 

 น าเสนอรายงาน 
 ก าหนดเกณฑ์การน าเสนอ
ผลงาน 

 การประเมินตามแบบประเมิน
การน าเสนอ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี ้
ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีคณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั และมีจิตอาสา 
(2) ตระหนกัถึงคณุคา่ของภาษา มีความเป็นกลาง มีความรู้ความเข้าใจ  และเคารพศกัดิ์ศรีของผู้ใช้

ภาษาทกุภาษา 
(3) เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
(4) มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบ และปฏิบตัติามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของสงัคม 

ด้านที่ 2  ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีภาษาศาสตร์แบบคลาสสิกและร่วมสมยั  
(2) สามารถริเร่ิมสร้างงานวิจยัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศ เพ่ือเผยแพร่ระดบัชาต ิและนานาชาติ 
(3) ตดิตามความก้าวหน้า รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 
(2) สามารถสนบัสนนุ โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซึง่องค์ความรู้ใหม่ 
(3) สามารถบรูณาการงานวิจยัภาษาศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนเพ่ือน าไปพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 
(4) รู้เทา่ทนัและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาในสงัคม 

ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความรู้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือทางวิชาการกบัผู้ อ่ืนอยา่งเตม็ท่ี 
(3) สามารถจดัการข้อโต้แย้งและปัญหาตา่งๆ ทัง้ในบทบาทผู้น า และผู้ ร่วมทีมท างาน 

ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมลูและการน าเสนอรายงาน 
(2) สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมลูทางสถิตเิพ่ือวิเคราะห์งานวิจยั 
(3) สามารถใช้ตรรกะในการส่ือสารและการน าเสนอรายงานอย่างมีล าดบัขัน้ตอน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลกั ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
ภษ 711  สทัวิทยาขัน้สงู                  

ภษ 712  วากยสมัพนัธ์ขัน้สงู                  

ภษ 713  อรรถศาสตร์และวจันปฏิบตัิศาสตร์ขัน้สงู                  

ภษ 714  วิธีวิเคราะห์และโต้แย้งทางภาษาศาสตร์                  

ภษ 721  ภาษาศาสตร์ปริชาน                  

ภษ 731  ประเดน็ปัจจบุนัด้านภาษาศาสตร์สงัคม                  

ภษ 741  นโยบายและการวางแผนหลกัสตูรการสอนภาษา                  

ภษ 751  การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ขัน้สงู                  
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รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
ภษ 752  สมัมนาภาษาศาสตร์                  

ภษ 815  ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบหน่วยค าและ  
              วากยสมัพนัธ์ 

                 

ภษ 816  ความสมัพนัธ์ระหว่างวากยสมัพนัธ์กบัอรรถศาสตร์                  

ภษ 817  ความสมัพนัธ์ระหว่างวจันปฏิบตัศิาสตร์และปริจเฉท                  

ภษ 822  ประเดน็ปัจจบุนัด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา                  

ภษ 823  ประเดน็ปัจจบุนัด้านการรับภาษาและการสอนภาษา                  

ภษ 832  ประเดน็ปัจจบุนัด้านปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส์                  

ภษ 833  การฟืน้ฟภูาษา                  

ภษ 842  นวตักรรมและการสอนภาษา                  
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รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
ภษ 843  ปริจเฉทวิเคราะห์เพ่ือการสอนภาษา                  

ภษ 899  ปริญญานิพนธ์  36  หนว่ยกิต                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หมวดการวดัและประเมินผลการศกึษา (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
หลักสูตรก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกรายวิชา และน าเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิต่อคณะกรรมการบริหารภาควิชาเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคณุภาพการ
จดัการเรียนการสอนทกุรายวิชาและน าเสนอตอ่คณะกรรมการประจ าคณะตอ่ไป 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  
นิสิตท่ีจะส าเร็จการศกึษาได้ส าหรับหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลยันีไ้มน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด 
2. สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้โดยจะสอบตามระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัระดบั

บณัฑิตศกึษา 
5. สอบวดัคณุสมบตัไิด้ โดยจะสอบตามระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัระดบั

บณัฑิตศกึษา 
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั
แตง่ตัง้  

7. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือสว่น

หนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดบันานาชาต ิจ านวน 1 บทความ และระดบัชาต ิ
จ านวน 1 บทความ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ีของ

อาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา พร้อมทัง้จดัท าคูมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตังิานให้อาจารย์ใหม่  

1.2 ภาควิชาฯ ชีแ้จงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดตา่งๆ ในหลกัสตูร  
1.3 ภาควิชาฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหมส่งัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา  
1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งเพ่ือแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) สง่เสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัการจดัการ

เรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
2) สนบัสนนุการศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์

และน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) มหาวิทยาลยั บณัฑิตวิทยาลยั และคณะจดัสรรทนุสนบัสนนุให้คณาจารย์ท าวิจยั เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้  พฒันากระบวนการเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของสงัคม 

2) ภาควิชาฯ สง่เสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุหรือการ
สมัมนาในระดบัชาติและนานาชาติ 

3) คณะสง่เสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์จาก
สถาบนัอ่ืนทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

4) คณะสง่เสริมให้คณาจารย์เพิ่มพนูความรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะฯ และ

อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมลู ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร โดยกระท าทกุปี
อยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม ก ากับ ดูแลคุณภาพของ
หลกัสตูร 

1.3 มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4  ก่อนการเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.5 มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุด
ปีการศกึษา 

1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจบุนั และบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 วางแผนการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ในแตล่ะปี โดยจดัโครงการ/กิจกรรมให้กบันิสิต

ระดบับณัฑิตศกึษา 5 ด้าน ดงันี ้ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสขุภาพ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนนัทนาการ และด้านสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

2.1.2 จดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขามาบรรยาย 

2.1.3 จดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนทกุปีการศกึษา 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 

2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
- ใช้อาคารสถานท่ีของคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ห้อง 213, 230/1, 232, 238, 

245-247, 253-258  และห้อง 632 
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2.2.2  ห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัมีแหล่งความรู้ท่ีสนบัสนนุด้านวิชาการ คือ ส านกัหอสมดุกลางและศนูย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือด้านภาษาศาสตร์ จ านวน 2,454 เล่ม และมี
วารสารด้านภาษาศาสตร์ จ านวน 5 ฉบบั ได้แก่  

Journal of Language and Linguistics 
English Language Teaching Journal 
Language Learning 
Language Teaching 
Applied Linguistics 
ส านกัหอสมดุกลางมีฐานข้อมลูออนไลน์ เชน่ ThaiLIS, EDS, Scopus, ISI, SJR  เป็นต้น 
นอกจากนี ้ ภาควิชาฯ ก าหนดให้ทกุรายวิชามีแหล่งสืบค้นออนไลน์เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้

นิสิตผา่น E-learning courseware 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน  
ต ารา  วารสารวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2.3.2 คณะ/ภาควิชาฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจดัหา 
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจดัท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์

การเรียนการสอน 
2.3.4 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย  

ห้องศกึษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทกุปีจากผู้สอนและผู้ เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาท่ีผู้ สอนและ

ผู้ เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีสรรหา 

การจ้าง การบรรจุแต่งตัง้  การท าสัญญาจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ) 

 



 

  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2557 40 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี

และตดิตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตล่ะรายวิชา เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมาร่วมสอน
ในบางรายวิชา และบางหวัข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผู้ประสานงาน 

 
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 ภาควิชาฯ ก าหนดคณุสมบตัิบุคลากรสนบัสนุนให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ

ก่อนการรับเข้าท างาน 
4.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สมัภาษณ์ โดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่ง และการมีทศันคติท่ีดีตอ่
การให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต 

4.1.3 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
4.2.1 ภาควิชาฯ สนบัสนนุให้บคุลากรฝึกอบรมและศกึษาดงูานท่ีสอดคล้องกบังานท่ีรับผิดชอบ 
4.2.2 ภาควิชาฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มพูน

ทกัษะด้านการให้บริการ 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและคู่มือส าห รับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ทุน

สนบัสนนุการวิจยั ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั 
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5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
สถาบนัต้องมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอทุธรณ์ในเร่ืองตา่งๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการ 

โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอทุธรณ์เหล่านัน้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

6.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

6.2 ส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปี 
6.3 เชิญผู้ เก่ียวข้องประชมุเพ่ือปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและ

ตลาดแรงงานทกุ 5 ปี 
 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ตดิตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติตอ่ไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ข้องตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 
(1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่น
ร่วมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาต ิหรือมาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษาให้ครบทกุรายวิชา  

     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 
(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
แตล่ะปีการศกึษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล
ยทุธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

     

(10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/
บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพหลกัสตูรเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 
3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิต
ใหมเ่ฉล่ียไมน้่อยกวา่3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(13) มีการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปี      
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกล
ยทุธ์การสอนส าหรับรายวิชาท่ีอาจารย์แตล่ะคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลังการสอน 
อาจารย์ผู้ สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก การท ากิจกรรม

แบบฝึกหดั และผลการสอบ ผลท่ีได้จากการประเมินจะมาน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยทุธ์การสอน
ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทกุด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงตอ่เวลา การชีแ้จง

เป้าหมาย วตัถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการใช้ส่ือการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง  การประเมินจาก
เพ่ือนร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา โดยสังเกตวิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแก่นิสิต 
และความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3  คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชมุพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยทุธ์การสอนกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจยัเพ่ือประเมินคณุภาพหลกัสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจบุนั และ
บณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสตูร 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสิต 

2.3 การประเมินความพงึพอใจจากนายจ้างหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องตอ่คณุภาพของบณัฑิต หลกัสตูร
และการส ารวจการได้งานท าของบณัฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคณุภาพการศกึษาประจ าทกุปี ตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา  โดยคณบดีแต่งตัง้จาก
ผู้ทรงคณุวฒุินอกภาควิชาและสถาบนั 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเม่ือ
จบภาคการศกึษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการ
ประชมุของภาควิชาทกุภาคการศกึษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคณุภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรประชมุพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานท่ีได้จากการประเมิน
ในข้อ 2 และข้อ 3  และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงานหลกัสตูรทกุ 5 ปี 
 
เอกสารแนบ 

 ให้แนบเอกสารท่ีระบไุว้ให้ครบถ้วน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 
 
 


