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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร กับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ (ภาคผนวก ช)  ดังนี้ 

1) Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) Victoria University of Wellington ประเทศนวิซีแลนด 

3) School of Information and Communication, Meiji University ประเทศญ่ีปุน 
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลกัสตูร 

เปนหลักสูตรใหม โดยจะเร่ิมใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที ่2 ปการศึกษา 2557  

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 2/2557 

เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที ่3/2557 เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถนุายน 

พ.ศ. 2557 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที ่6/2557 เมือ่วันที่ 4 เดือน

กรกฏาคม พ.ศ. 2557 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป

การศึกษา 2561 

 
8. อาชีพทีป่ระกอบไดหลงัสําเรจ็การศกึษา 

1. นักวางแผนและวิเคราะหนโยบายภาษาแหงชาติ 

2. อาจารยระดับอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน 

3. นักวิจยัดานภาษา 

4. ผูนําองคกรการศึกษา 

5. นักวิชาการ 

6. นักแปล 

7. นักเขียน  
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ปรากฏพบวาเยาวชนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยมีความออนดอยในหลายดานนับต้ังแตความ 

สามารถในการอานและการทําความเขาใจในภาษาที่อาน ซึ่งเปนรากฐานของการเรียนรูในวิชาการและในชีวิต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษอันเปนพื้นฐานสําคัญในชีวิตประจําวัน การ

เขาสูอาชีพและการเผชิญเพื่อความอยูรอดทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน  โดยพื้นฐานแลวหากครูมีความออนแอ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงวิชาการ ขาดการเตรียมตัวการใชชีวิตเพื่อสรางสังคมพหุวัฒนธรรม ผลผลิตที่ไดซึ่ง

หมายถึงเยาวชนของชาติก็จะมีความออนแอลงไปทุกขณะ หากแกปญหาคุณภาพครูไมได ปญหาพื้นฐานนี้ก็จะ

บ่ันทอนขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศอยางรุนแรง ประเด็นดังกลาวมีจุดวิกฤตอยู 3 ประการ คือ การที่

ผูมีความสามารถไมสนใจที่จะศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู ขอจํากัดในกระบวนการผลิตครูของหนวยผลิตครูใน

อุดมศึกษา และความออนแอของครูประจําการในเชิงคุณภาพและการพัฒนาตนเอง  ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของ

สถาบันการอุดมศึกษาที่จะเขาไปชวยพัฒนาครูและผลิตครู หลักสูตร กระบวนการเรียนรูและส่ือสําหรับการสราง

และการดํารงสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปดโลกทัศน การเพิ่มความเขมขนและ

ประสิทธิภาพของการเรียนรูของนักศึกษาทางดานภาษาและวัฒนธรรมของตาง ประเทศและเตรียมความพรอม

สําหรับกระแสโลกาภิวัฒนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558   
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
การอุดมศึกษาไทยในรอบหลายปที่ผานมามีการขยายตัวอยางตอเนื่องต้ังแต พ.ศ. 2555 เมื่อรวมกลุม

สถาบันอุดมศึกษา 5 กลุมเขาดวยกัน คือ กลุมมหาวิทยาลัยรัฐเดิม กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยชุมชน จะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารวม

เปน 170 สถาบัน กระจายอยูในนครหลวง หัวเมือง และภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ หากรวมสถาบัน

ระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ จํานวนจะเพิ่มข้ึนเปน 262 แหง จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ี

มากข้ึน หมายถึง สัดสวนจํานวนบุคลากรระดับปริญญาเอกเปนที่ตองการมากข้ึนดวย ปญหาการขาดแคลน

บุคลากรระดับปริญญาเอกสงผลใหในปพ.ศ. 2554 สํานักงานการอุดมศึกษาเสนอขอทุนรัฐบาลจํานวนเกือบหก

หมื่นลานเพื่อแกวิกฤตขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกในประเทศไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลกัสูตร 
จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาศาสตรเล็งเห็นความสําคัญของ

การผลิตบุคลากรระดับสูงที่สามารถสรางองคความรูดานภาษาศาสตร มีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงแกนแทของ

ภาษา ซึ่งเปนแกนหลักในการเรียนและการสอนในทุกภาษา ทั้งนี้ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความลุมลึกดานภาษา เนื่องจากภาษาศาสตรเปนการศึกษาอยาง

เปนระบบดวยหลักการทางวิทยาศาสตร จึงเปนศาสตรที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบทําให
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ผูเรียนเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษา การใชภาษาแมและภาษาตางประเทศ ความรูทางภาษาศาสตรจึงเปน

พื้นฐานสําคัญสําหรับผูที่ทํางานเกี่ยวของกับภาษาท้ังครู อาจารย นักแปล ลาม นักวิจัยวิเคราะหภาษา 

นักวิชาการ นักเขียน  
12.2 ความเกีย่วของกับพนัธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุงมั่นในการเปนองคกรช้ันนําแหงการเรียนรูและวิจัยบนฐานการศึกษาและ

คุณธรรม รวมทั้งการสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล กอปรดวยสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ดังกลาวมาขางตน ภาควิชาภาษาศาสตรจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ภาษาศาสตรที่มุงเนนพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเช่ียวชาญ ลุมลึกและมีความเขาใจอยาง

ลึกซึ้งถึงแกนแทของภาษา ซึ่งเปนแกนหลักในการเรียนและการสอนทุกภาษา อันจะเปนการผลิตและพัฒนา

บุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงานและชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยตอไปในอนาคต 

 
13. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 

ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสตูร 

1.1 ปรัชญา 
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัยดานภาษาศาสตร เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ 
1.2 ความสําคัญ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร มุงผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีความเปนเลิศ

ดานภาษาศาสตร เนนศักยภาพดานวิชาการและวิจยั เพื่อตอบสนองและสนับสนนุในทุกศาสตร

แหงภาษา 
1.3 วัตถุประสงค 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต

ที่มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

1. มีความรูในทฤษฎีภาษาศาสตรและมีศักยภาพในการทําวิจัยข้ันสูงดานภาษาศาสตร 

และสามารถนําองคความรูไปประยุกตในการเรียนการสอนภาษา 

2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตรกับศาสตรที่เกี่ยวของ รวมทั้งวัฒนธรรม

และความหลากหลายของชาติพันธุ 

3. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในสังคมและสังคมโลก 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปลีย่นแปลง 

กลยทุธ ตัวบงชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
 ทําวิจัยเพื่อวิเคราะหติดตาม
ประเมินผลการใชหลักสูตร 

 
 นําผลการประเมินการ
ดําเนนิงานที่รายงานใน 

มคอ.7 มาเปนขอมูลในการ

ทําวิจัย 

 กําหนดใหนิสิตปสุดทาย/

บัณฑิตใหม อาจารยผูสอน 

และอาจารยพเิศษประเมิน

หลักสูตร 

 
 มคอ. 7 รายงานผลการ

ดําเนนิการของหลักสูตร 

 

 

 รายงานผลการประเมิน
จากนิสิต ปสุดทาย/

บัณฑิตใหม อาจารย

ผูสอน และอาจารยพิเศษ 
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แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปลีย่นแปลง 

กลยทุธ ตัวบงชี ้

 ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑิตและผูใชบัณฑิตที่มี

คุณภาพหลักสูตร 

 

 วิเคราะหสถานการณ
ภายนอกที่มีผลกระทบตอ

การผลิตบัณฑติ 

 วิเคราะหภาวะการณไดงาน
ทําของบัณฑิต 

รายงานการประเมินความ

พึงพอใจของบณัฑิตและ

ผูใชบัณฑิตทีม่ีตอ

คุณภาพหลักสูตร 

 สรุปบทวิเคราะหปจจยัที่
สงผลตอความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

 จํานวนดุษฏีบัณฑิตได
งานทาํรอยละ100 

 จัดทําหลักสูตรปรับปรุงฉบับราง
ตามกรอบเวลาที่กําหนด 

เชิญผูทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู

มีสวนไดสวนเสียมา

วิพากษหลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรตามผล 

การวพิากษ 

รายงานสรุปผลการ

วิพากษจากผูทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

 หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
 พัฒนาคณาจารยดานการทาํวิจัย 

และการเรียนการสอน 

 
 สนับสนนุใหอาจารยทําวิจัย
รวมกับสถาบันอ่ืนและผลิต

งานวิจยัสหสาขาวิชาทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

 สนับสนนุแหลงทนุในการ

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 สนับสนนุใหอาจารย

นําเสนอผลงานวิจยัทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 
 รอยละของอาจารย

ประจําทีม่ีงานวิจัยรวมกับ

สถาบันอ่ืนและ 

สหสาขาวิชา 

 รอยละของอาจารย

ประจําทีม่ีผลงานวิจัย

ตีพิมพเผยแพร 

 

 รอยละของอาจารย

ประจําทีน่ําเสนอผลงาน

วิชาการทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ 
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แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปลีย่นแปลง 

กลยทุธ ตัวบงชี ้

 สนับสนนุใหอาจารยเปน

ศาสตราจารยรับเชิญ 

(Visiting scholars)  

 บูรณาการการวิจัยและการ

เรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

รอยละของการเปน

ศาสตราจารยรับเชิญ  

 

 รอยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการ

และวิชาชพีทีต่อบสนอง

ความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคมตออาจารย

ประจํา 

 พัฒนานิสิตดานการทาํวิจยั สนับสนนุใหนสิิตตีพิมพ/

เผยแพรและนาํเสนอ 

ผลงานวิจยัใน

วารสารวชิาการ/การ

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 สนับสนนุใหนสิิตรวมทํา

วิจัยกับคณาจารยใน

สถาบัน 

จํานวนนิสิตทีตี่พิมพและ

นําเสนอผลงานวิจยัคิด

เปนรอยละ 100 

 จํานวนบทความวิจยัที่

ตีพิมพ/นําเสนอใน

วารสารวชิาการ/การ

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557 9

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 
ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 

 
2. การดําเนนิการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
ภาคตน เดือนสิงหาคมถงึเดือนธันวาคม 

ภาคปลาย เดือนมกราคมถงึเดือนพฤษภาคม 
2.2 คุณสมบติัของผูเขาศกึษา 

1) เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก)  และตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา การส่ือสาร ภาษาศาสตร  

ภาษาศาสตรประยุกต และสาขาท่ีเกี่ยวของกับภาษา ตองไดรับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 หรือเปน

บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาแลวเหน็สมควรใหมสิีทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

3) เปนผูมีความรูและมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในระดับดี 
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
ภาควิชาฯ ไดสรุปปญหาของนิสิตแรกเขา ดังตอไปนี้ 

1) นิสิตมีความรูพื้นฐานทางดานภาษาศาสตรไมเทาเทยีมกนั 

2) นิสิตขาดทกัษะการคิดวิเคราะห เนื่องจากนิสิตสวนมากมีพื้นฐานทางดานภาษาและมนุษยศาสตร 

ซึ่งถูกฝกมาในลักษณะการมองภาพรวมมากกวาการหาเหตุผลตามหลักการทางวทิยาศาสตร 

3) นิสิตขาดทกัษะการโตแยงเชิงวิชาการ  
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสติในขอ 2.3 
ภาควิชาฯ มวีธิีการดําเนนิการชวยเหลือนสิิตอยางเปนระบบ ดังตอไปนี ้

1) กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาภาษาศาสตรรวมแบบไมนับหนวยกิตกับนิสิตระดับปริญญาโทในบาง

รายวิชาตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) กําหนดใหอาจารยจัดกจิกรรมการเรียนรู โดยฝกนิสิตใหวิเคราะหขอมูลภาษา และนําเสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน พรอมทัง้เขียนรายงานการวิเคราะหบทความวิชาการ และบทความวิจัยในแตละรายวิชา 

3) กําหนดใหทุกรายวิชาระบุใหการมีสวนรวมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การโตแยงทาง

วิชาการ เปนสวนหนึ่งของเกณฑการประเมินผล  
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิตทีค่าดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

จาํนวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
จํานวนท่ีคาดวาจะรับ 8 8 8 8 8 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จ - - - 8 8 

จํานวนสะสม 8 16 24 32 40 

หมายเหตุ : จํานวนนิสิตทีจ่ะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา 10 คน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
เปนไปตามระบบงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของคณะมนุษยศาสตร โดยใชงบประมาณ

ประจําปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตรจัดสรรใหภาควิชาฯ เพื่อผลิตบัณฑิตใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร โดยมีการประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 

ดังนี้ 
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร  
(กําหนดระยะเวลาเรียน 3 ป) 

    รายการ 
คาใชจาย 

ยอดสะสม 
(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน     

  คาตอบแทนผูสอน (24 หนวยกิต x 1500 บาทตอชั่วโมง x 16 คร้ังตอภาค)  576,000  

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร) 90,000  

  คาใชจายในการจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลักสูตร 200,000  

  คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต 50,000  

  
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร 10,000  

  → คาใชจายรวม 926,000  

   → คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จาํนวนนิสิตขั้นตํ่า 8 คน) 115,750 115,750 

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 11,575 127,325 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 5,787.50  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 5,787.50  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ…… -   

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 10,000 137,325 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000  

   คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)    

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 17,362.50 154,687.50 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลาง 42,912 197,599.50 

  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ป) 13,080  

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ป) 9,000  

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x 3 ป) 3,120  

   คาธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ป) 17,712   

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร  200,000 
      *หมายเหตุ ไมรวมคาใชจายในการไปตางประเทศ 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

  อ่ืนๆ 
 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลยั 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

 
3. หลกัสูตรและอาจารยผูสอน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร (แบบ 2.1) เปนแบบการศึกษาที่เนนการทําวิจัย โดย

ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และทําปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวม ตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  60  หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 
หมวดวชิา หนวยกิต 

-  หมวดวิชาบังคับ 15 

-  หมวดวิชาเลือก 9 

ปริญญานิพนธ 36 

รวมไมนอยกวา 60 
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3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต ดังนี ้

ภษ  711  สัทวทิยาข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  711  Advanced Phonology  

ภษ 712  วากยสัมพันธข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  712  Advanced Syntax  

ภษ  713  อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  713  Advanced Semantics and Pragmatics  

ภษ  751  การวิจยัดานภาษาศาสตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  751  Advanced Research in Linguistics  

ภษ  752  สัมมนาภาษาศาสตร 3 (1 – 4 – 4) 

LI  752  Seminar in Linguistics  

 

2. หมวดวชิาเลือก กําหนดใหนิสิตเลือกจากกลุมใดกลุมหนึง่ตอไปนี ้จาํนวน 9 หนวยกิต และหาก

นิสิตสนใจวชิาในกลุมอ่ืนสามารถเรียนเพิม่เติมได 
กลุมภาษาศาสตร 

ภษ  714 วิธีวิเคราะหและโตแยงทางภาษาศาสตร 3 (2 – 2 – 5) 

LI  714  Linguistic Analysis and Argumentation  

ภษ  815  ความสัมพันธระหวางระบบหนวยคําและวากยสัมพันธ 3 (3 – 0 – 6) 

LI  815  Interface between Morphology and Syntax  

ภษ  816  ความสัมพันธระหวางวากยสัมพันธกับอรรถศาสตร 3 (3 – 0 – 6) 

LI  816  Interface between Syntax and Semantics  

ภษ  817  ความสัมพันธระหวางวัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉท 3 (3 – 0 – 6) 

LI  817  Interface between Pragmatics and Discourse  
 

กลุมภาษาศาสตรประยกุต 
กลุมภาษาศาสตรจิตวทิยา 

ภษ  721  ภาษาศาสตรปริชาน 3 (3 – 0 – 6) 

LI  721  Cognitive Linguistics 

ภษ  822  ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรจิตวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 
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LI  822  Current Issues in Psycholinguistics 

ภษ  823  ประเด็นปจจุบันดานการรับภาษาและการสอนภาษา 3 (3 – 0 – 6) 

LI  823  Current Issues in Language Acquisition and 

 Language Teaching 

 
กลุมภาษาศาสตรสังคม 

ภษ  731  ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

LI  731  Current Issues in Sociolinguistics 

ภษ  832  ประเด็นปจจุบันดานปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

LI  832  Current Issues in Electronic Discourse 

ภษ  833  การฟนฟูภาษา 3 (3 – 0 – 6) 

LI  833  Language Revitalization 
 

กลุมการสอนภาษา 
ภษ  741  นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษา  3 (2 – 2 – 5) 

LI  741  Policy and Curriculum Planning in Language Teaching  

ภษ  842  นวัตกรรมและการสอนภาษา  3 (2 – 2 – 5) 

LI  842  Innovation and Language Teaching 

ภษ  843  ปริจเฉทวิเคราะหเพื่อการสอนภาษา  3 (3 – 0 – 6) 

LI  843  Discourse Analysis for Language Teaching 

 
3. ปริญญานพินธ 

ภษ  899  ปริญญานิพนธ  36  หนวยกิต 

LI  899  Thesis  36  หนวยกิต 

 
ความหมายของรหัสวชิา 

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

2) รหัสตัวเลข 
- ตัวเลขแรก  หมายถงึ  ชั้นป 

7  หมายถึง ปริญญาเอก ป 1 

8  หมายถึง ปริญญาเอก ป 2 
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- ตัวเลขกลาง  หมายถึง  กลุมวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง 

   เลข  1  หมายถงึ ภาษาศาสตร 

   เลข  2  หมายถงึ ภาษาศาสตรจิตวิทยา 

   เลข  3  หมายถงึ ภาษาศาสตรสังคม 

   เลข  4  หมายถงึ การสอนภาษา 

   เลข  5  หมายถงึ วิจัย 

  เลข  9  หมายถงึ ปริญญานิพนธ 

- ตัวเลขทาย  หมายถงึ  ลําดับที่รายวิชาตามตัวเลขกลาง 
3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจาํนวนหนวยกิต 

 เลขรหสันอกวงเล็บ หมายถงึ จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงที่ศึกษาดวยตนเอง 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 
ปที่ 1  ภาคการศกึษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ภษ 711 สัทวิทยาขั้นสูง 3 

ภษ 712 วากยสัมพันธขั้นสูง 3 

ภษ 713 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรขั้นสูง 3 

 รวม 9 

 
ปที่ 1  ภาคการศกึษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ภษ 751 การวิจัยดานภาษาศาสตรขั้นสูง 3 

ภษ 752 สัมมนาภาษาศาสตร 3 

วิชาเลือก   เลือก 1 รายวิชา จากกลุมที่เก่ียวของกับหัวขอ

ปริญญานิพนธ 

3 

 รวม 9 
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ปที่ 2  ภาคการศกึษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาเลือก   เลือก 2 รายวิชา จากกลุมที่เก่ียวของกับหัวขอ

ปริญญานิพนธ 

6 

 รวม 6 
 

ปที่ 2  ภาคการศกึษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ   12 

 รวม 12 
 

ปที่ 3  ภาคการศกึษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ   12 

 รวม 12 
 

ปที่ 3  ภาคการศกึษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ภษ 899 ปริญญานิพนธ   12 

 รวม 12 

 

3.1.5 คําอธบิายรายวชิา 
ภษ  711  สัทวทิยาข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  711 Advanced Phonology  

ทฤษฎีสัทวิทยาและระบบเสียงภาษา อธิบายความเปนไปไดและคาดคะเนความเปนไปไมไดของระบบ

หนวยเสียงตามหลักการทางวิทยาศาสตร  ความสัมพันธระหวางสัทศาสตรและสัทวิทยา สัทวิทยาเพิ่มพูน สัท

วิทยาแยกสวน สัทวิทยาเหนือหนวยแยกสวน สัทวิทยาสัทสัมพันธ สัทวิทยาคําศัพท ฝกวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ อภิปรายและเปรียบเทียบทฤษฎีสัทวิทยาคลาสสิคและทฤษฎีสัทวิทยารวมสมัย  

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  วากยสัมพันธข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  712  Advanced Syntax  

มโนทัศนพื้นฐานของทฤษฎีวากยสัมพันธ ไวยากรณโครงสรางวลี วากยสัมพันธเอกซบาร กฎปริวรรต  

มินิมัลลิซึ่ม รวมทั้งหลักการและขอจํากัดสากล การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษตามกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม 

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  อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  713  Advanced Semantics and Pragmatics  

การวิเคราะหทฤษฎีอรรถศาสตรและแนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร ทฤษฎีอรรถศาสตรโครงสราง ทฤษฎี

อรรถศาสตรหนาที่ ทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน ทฤษฎีวัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพ หลักการใหความรวมมือใน

การสนทนา  รวมถึงการฝกวิเคราะหปรากฏการณภาษาที่อยูในความสนใจโดยใชกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม 

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  วิธวีิเคราะหและโตแยงทางภาษาศาสตร 3 (2 – 2 – 5) 

LI 714  Linguistic Analysis and Argumentation  

การวิเคราะห สรุป และอภิปรายประเด็นสําคัญและขอโตแยงในงานวิจัยดานภาษาศาสตร หาเหตุผล

ที่นํามาใชสนับสนุนหรือ โตแยงการวิเคราะหของงานวิจัยนั้น เขียนรายงานเปรียบเทียบทฤษฎีที่ใชวิเคราะหและ

ขอโตแยงของงานวิจัยที่อยูในความสนใจ 

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  ภาษาศาสตรปริชาน 3 (3 – 0 – 6) 

LI  721  Cognitive Linguistics  

ความสัมพันธระหวางภาษาและระบบปริชานของมนุษย การจัดประเภท ทฤษฎีตนแบบ แบบจําลอง

ทางความคิด ทฤษฎีพื้นที่ความคิด ทฤษฎีการหลอมรวมมโนทัศน ไวยากรณปริชาน ไวยากรณหนวยสราง 

รวมทั้งการประยุกตแนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานมาใชในดานการสอนภาษาและการอธิบาย

ปรากฏการณทางภาษา 

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 ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

LI  731  Current Issues in Sociolinguistics  

ประเด็นดานภาษาศาสตรสังคมที่อยูในความสนใจ ความสัมพนัธระหวางภาษากับปจจัยทางสังคมของ

ผูใชภาษา การแปรของภาษา การเปล่ียนแปลงของภาษา ทัศนคติทางภาษา นโยบายภาษา และการทําใหเปน

ภาษามาตรฐาน รวมทัง้งานวิจัยทางดานภาษาศาสตรสังคม 

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  นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษา 3 (2 – 2 – 5) 

LI  741  Policy and Curriculum Planning in Language Teaching  

แนวคิด นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ  

วิเคราะหหลักการ ขอดี และขอจํากัดของหลักสูตรการสอนภาษา  พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาที่สอดคลอง

กับนโยบายการสอนภาษาของประเทศ 

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  การวิจัยดานภาษาศาสตรข้ันสูง 3 (2 – 2 – 5) 

LI  751  Advanced Research in Linguistics  

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดานภาษาศาสตร ฝกต้ังสมมติฐานและคําถามในงานวิจัย วิธีเก็บ

ขอมูลภาษา การวิเคราะหขอมูลภาษา สรุปผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปพัฒนาศาสตรที่เกี่ยวของและสังคม  

ฝกเขียนบทคัดยอ การอางอิง การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คุณธรรม จรรยาบรรณของนักวิจัย 

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  สัมมนาภาษาศาสตร 3 (1 – 4 – 4) 

LI  752  Seminar in Linguistics 

ศึกษาบทความวิชาการและบทความวิจัยดานภาษาศาสตร โดยเนนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน  

วิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัยและที่อยูในความสนใจของนิสิต อภิปรายแนวทางแกไขปญหาโดยนําแนวคิด

และทฤษฎีทางภาษาศาสตรมาประยุกตเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

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 ความสัมพันธระหวางระบบหนวยคําและวากยสัมพันธ 3 (3 – 0 – 6) 

LI  815  Interface between Morphology and Syntax  

ความเช่ือมโยงระหวางระบบหนวยคําและวากยสัมพันธ อภิปรายประเด็นและขอโตแยงและวิเคราะห

หนวยคําและประโยค โดยใชทฤษฎีทฤษฎีมินิมัลลิซึ่มและทฤษฎีการสรางคําในวากยสัมพันธ  

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  ความสัมพันธระหวางวากยสัมพันธกับอรรถศาสตร 3 (3 – 0 – 6) 

LI  816  Interface between Syntax and Semantics  

ความเชื่อมโยงระหวางอรรถศาสตรและวากยสัมพันธ อภิปรายประเด็นและขอโตแยง และวิเคราะห

ปรากฏการณภาษาดานประพจน การกดานความหมาย การอาง การปฏิเสธ ตัวบงปริมาณ โดยใชทฤษฎี

วากยสัมพันธและอรรถศาสตรแบบแผน 

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  ความสัมพันธระหวางวัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉท 3 (3 – 0 – 6) 

LI  817  Interface between Pragmatics and Discourse  

ความเชื่อมโยงระหวางวัจนปฏิบัติศาสตรกับปริจเฉท อภิปรายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใชภาษา

และการตีความในบริบททางสังคม โดยใชทฤษฎีวัจนกรรม หลักการใหความรวมมือในการสนทนา ความสุภาพ  

การวิเคราะหบทสนทนา ปริจเฉทวิเคราะหเชิงวิพากษ รวมทั้งวิเคราะหภาษาที่ปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ  

โทรทัศน และอิเล็กทรอนิกส 

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  ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรจิตวิทยา 3 (3 – 0 – 6) 

LI  822  Current Issues in Psycholinguistics  

ประเด็นดานภาษาศาสตรจิตวิทยาที่อยูในความสนใจ แนวคิดทฤษฎี การทดลอง และการวิเคราะห 

ดานการรับภาษา การประมวลผลภาษา ภาษาศาสตรประสาทวิทยา รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู

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  ประเด็นปจจุบันดานการรับภาษาและการสอนภาษา 3 (3 – 0 – 6) 

LI  823  Current Issues in Language Acquisition and  

   Language Teaching 

ประเด็นปจจุบันดานการรับภาษาและการสอนภาษาที่อยูในความสนใจ ความสัมพันธระหวาง 

กระบวนการรับภาษากับวิธีสอนภาษา และนวัตกรรมการสอนภาษา การวิเคราะหประเด็นปญหาดานการสอน

ภาษาในปจจุบันและแนวทางแกปญหา 

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  ประเด็นปจจุบันดานปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

LI  832  Current Issues in Electronic Discourse  

ประเด็นปจจุบันดานการใชภาษาในการสื่อสารผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หองสนทนา เว็บบล็อก กระดาน

สนทนา เครือขายสังคมออนไลน การวิเคราะหบทบาท อิทธิพล และผลกระทบของการส่ือสารผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส โดยใชทฤษฎีทางอรรถศาสตร วัจนปฏิบัติศาสตร และปริจเฉทวิเคราะห 

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  การฟนฟูภาษา 3 (3 – 0 – 6) 

LI  833  Language Revitalization  

วิกฤตทางภาษาและความพยายามในการฟนฟูภาษาที่ใกลสูญ โดยเนนไปที่ภาษาชนกลุมนอยใน

ประเทศไทย การจัดประเภทของภาษา สํารวจลักษณะของภาษา ความหมายของวิกฤตทางภาษา ปจจัยที่

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางภาษา และการอนุรักษภาษาที่ใกลสูญ 

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. 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557 22 

ภษ  842  นวัตกรรมและการสอนภาษา 3 (2 – 2 – 5) 

LI  842  Innovation and Language Teaching  

การศึกษาปญหาการสอนภาษาในประเทศไทย ทฤษฎีการเรียนรูและการออกแบบส่ือการสอนภาษาฝก

สรางนวัตกรรมการสอนภาษา 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  ปริจเฉทวิเคราะหเพื่อการสอนภาษา 3 (3 – 0 – 6) 

LI  843  Discourse Analysis for Language Teaching   

การวิเคราะหหัวขอเกี่ยวกับปริจเฉทวิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตในการสอนภาษาดานการตั้ง

วัตถุประสงคของการสอนภาษา การใชภาษาในหองเรียน การตีความในบริบทเพื่อส่ือความหมาย และการ

จัดการเรียนการสอนภาษา 

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  ปริญญานิพนธ  36  หนวยกิต 

LI  899  Thesis  36  หนวยกิต 

การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาภาษาศาสตรหรือภาษาศาสตรประยุกตที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ

ในแกนของภาษาศาสตร เนนงานวิจัยในประเด็นสําคัญที่สามารถนําผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานภาษา

และภาษาศาสตรของประเทศ เนนคุณธรรม จรรยาบรรณของนักวิจัย 

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 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลกัสูตร 

 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ
คณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1* ผศ. ดร.สุกัญญา  

เรืองจรูญ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 

 

Ph.D. (Linguistics), 2548 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Portland State University, 

USA 

University of British 

Columbia, Canada 

3-2299-00125-47-1 

2* ผศ. ดร.ศิริพร  

ปญญาเมธีกุล 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร), 2541 

 

อ.ด. (ภาษาศาสตร), 2546 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3-1012-02948-08-5 

3* อ.ดร.อรรถสิทธิ์ 

บุญสวัสด์ิ 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร), 2544 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร), 2555 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3-2604-00375-69-1 

4 อ. ดร.ณัฐยา  

พิริยะวิบูลย 

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2539 

M.A. (Linguistics), 2544 

 

Ph.D. (Linguistics), 2553 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

University of Quebec at 

Montreal, Canada 

University of Toronto,  

Canada 

5-1009-00067-32-2 

5 อ. ดร.นันทนา  

วงษไทย 

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541  

ศศ.ม. (สาขาภาษาและการ

ส่ือสาร), 2543 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร), 2552 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

3-1009-04857-67-4 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจํา  
 

ลําดับที่ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปที่จบ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

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

Canada 

2 ผศ. ดร.ศิริพร ปญญาเมธีกุล อ.ด. (ภาษาศาสตร), 2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3 อ. ดร.อรรถสิทธิ์  บุญสวัสด์ิ ปร.ด. (ภาษาศาสตร), 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 อ. ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย Ph.D. (Linguistics), 2553 University of Toronto,  

Canada 

5 อ. ดร.นันทนา วงษไทย ปร.ด. (ภาษาศาสตร), 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปที่จบ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1 รศ. ดร.สําอาง หิรัญบูรณะ Ph.D. (Linguistics), 2514 The University of Edinburgh, UK 

2 รศ. ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล Ph.D. (Linguistics), 2542 Georgetown University, USA 

3 รศ. ดร.ดียู ศรีนราวัฒน Ph.D. (Linguistics), 2526 University of Texas at Austin, 

USA 

4 รศ. ดร.กิติมา อินทรัมพรรย Ph.D. (Linguistics), 2537 University of Hawaii, USA 

5 รศ. ดร.บุญเรือง ชื่นสุวิมล อ.ด. (ภาษาศาสตร), 2536 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 ผศ. ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง Ph.D. (Linguistics), 2539 University of Hawaii, USA 

7 ผศ. ดร.มล. จรัลวิไล  จรูญโรจน อ.ด. (ภาษาศาสตร), 2544 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8 รศ. ศรีภูมิ อัครมาส M.A. (TESOL), 2523 Temple University, USA 
9 รศ. เฉลียวศรี พิบูลชล กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), 2521 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 อ. ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข Ph.D. (Folklore and Folklife), 2546 University of Pennsylvania, USA 

11 Dr.Jeremy Perkins Ph.D. (Linguistics), 2556 Rutgers University, USA 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  
ไมมี 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ไมมี 
4.2 ชวงเวลา 
ไมมี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไมมี 
 

5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
หลักสูตรกําหนดใหผูจะสําเร็จการศึกษาตองทําปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต และตองเปนหัวขอ

ทางภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
5.1 คําอธิบายโดยยอ 
การวิจัยปริญญานิพนธมุงเนนการอธิบายปรากฏการณภาษา การพัฒนา ตลอดจนการสรางองค

ความรูทางภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกตผลการวิจัยสามารถอธิบายปรากฏการณทางภาษา

ไดอยางสมบูรณ ทั้งในระดับพรรณนาและอธิบาย รวมทั้งนําไปพัฒนาองคความรูดานภาษาศาสตร  

นิสิตสามารถนําประสบการณการเรียนรูไปสรางงานวิจัยไดดวยตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธเปนผูควบคุมดูแลต้ังแตการเสนอหัวขอการวิจัย เคาโครงวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ

การวิจัย เคาโครงวิจัย การแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษาในการสอบปากเปลา ในระหวางการดําเนินการทํา

วิจัย ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ จํานวน 1 บทความ และระดับนานา 

ชาติ จํานวน 1 บทความ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
มาตรฐานผลการเรียนรูหลักจากการวจิัยมีดังนี ้

1) คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย ความซื่อสัตย ไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน  

ไมบิดเบือนขอมูลภาษา เพื่อใหไดผลการวิเคราะหตามที่ตองการรักษาสิทธิประโยชนของผูบอกภาษา 

และรับผิดชอบใหงานวิจัยแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  

2) ทักษะทางปญญา มีความสามารถในการวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณทางภาษาโดย

ใชทฤษฎีทางภาษาศาสตร และสนับสนุน โตแยงหรือทาทายทฤษฎีอันนํามาซ่ึงองคความรูใหม 

3) ทักษะการวิเคราะหในเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี มีความสามารถในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพไดอยางลึกซ้ึง นําเสนอหรือเผยแพรผลงานวิจัยในการ

ประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริญญานิพนธของตนเองได
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5.3 ชวงเวลา  
นิสิตสามารถเสนอเคาโครงปริญญานิพนธไดเมื่อลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษา  
5.4 จํานวนหนวยกิต   
36 หนวยกิต 
5.5 การเตรยีมการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อใหนิสิตนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธที่สนใจ และ

คณาจารยใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหัวขอปริญญานิพนธ นอกจากนี้ มีการเชิญ

วิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใหความรูเกี่ยวกับประเด็นวิจัยทางภาษาศาสตรและ

ภาษาศาสตรประยุกตที่นิสิตสามารถนํามาเปนแนวทางในการทําปริญญานิพนธ รวมทั้งสงเสริมให

นิสิตเขารวมประชุม สัมมนาดานภาษาศาสตร จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อให

คําปรึกษาแกนิสิตไดตลอดเวลา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลปริญญานิพนธจะมีคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ 

ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ กรรมการที่เคยเขาสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวของกับปริญญานิพนธนั้นๆ 

เขารวมในการสอบ โดยในการสอบนิสิตจะนําเสนอปริญญานิพนธและอธิบายช้ีแจงตามประเด็น

คําถามของคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบจะตัดสินผลวานิสิตสอบผานหรือไม หากสอบผาน

นิสิตจะตองปรับปรุงแกไขปริญญานิพนธตามที่คณะกรรมการสอบเสนอภายในกรอบเวลาที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนดไว 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1. เปนผูมีความรูความสามารถสูงในการคิดริเร่ิม

และสรางสรรคงานวิจัยทางภาษาศาสตรและ

ภาษาศาสตรประยุกต 

ใหนิสิตริเริ่มหวัขอการวิจัยทีท่ําใหเกิดองคความรูใหม

และผลวิจัยตองสามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศไทยดานภาษาศาสตรและ

ภาษาศาสตรประยุกต 

2. มีความลุมลึกดานวิชาการทางภาษาศาสตรและ

ภาษาศาสตรประยุกต 

1. ใหนิสิตจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรือมี

สวนรวมในการจัดงานประชมุวิชาการระดับนานา 

ชาติ  

2. นิสิตตองนาํเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและ

ระดับชาติอยางนอย 1 คร้ัง/ป  

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อ

สังคม 

สงเสริม และสอดแทรกใหนสิิตมีจรรยาบรรณในการ

ทํางานวิจยั ไมบิดเบือนขอมูลภาษาเพื่อใหไดผลการ

วิเคราะหตามที่ตองการ ใหนิสิตเก็บขอมลู 

ภาคสนาม โดยเคารพศักด์ิศรีของผูบอกภาษา 

4.  มทีักษะการคิดข้ันสูง ทุกรายวิชาตองเนนการจัดการการเรียนรูแบบต้ัง

คําถาม แบบแกปญหา แบบคิดวิเคราะหหาเหตุผล

จากปรากฏการณภาษาเชิงประจักษ   

สามารถสนับสนุน โตแยงหรือทาทายทฤษฎีอันนาํมา

ซึ่งองคความรูใหม 

5.  มทีักษะในการแสดงความคิดเห็นและให

ขอเสนอแนะอยางสรางสรรค 

ทุกรายวิชาสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

วิพากษการนาํเสนอผลงานในชั้นเรียนทั้งของเพื่อน

และของตนเอง การวิจารณบทความวิชาการและวิจยั 

6.  มทีักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เปนผูใฝรู ทุกรายวิชาผลักดันใหนิสิตเรียนรูโดยช้ีนําตนเองเปน

ผูออกแบบการเรียนรูและการวิจัยดวยตนเอง มกีารใช

บทเรียนออนไลนผสมผสานกับการเรียนในช้ันเรียน มี

การมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรูดาน 
คุณธรรมจริยธรรม 

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย

สุจริต  มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ/วิจัย และมีจิตอาสา 

กําหนดเกณฑการประเมนิ

จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั

ทุกรายวิชา 

 กําหนดใหนิสิตนําความรูจาก
การเรียนการสอนไปบูรณาการ

กับการจัดโครงการบริการ

วิชาการเพื่อรับใชสังคม 

การพิจารณาผลงานของนิสิต

และมีบทลงโทษหากคัดลอก

ผลงานของผูอ่ืน 

 การรายงานผลโครงการ 

2.  ตระหนกัถงึคุณคาของภาษา 

มีความเปนกลาง มีความรูความ

เขาใจ และเคารพศักด์ิศรีของผูใช

ภาษาทุกภาษา 

จัดกิจกรรมใหนิสิตเก็บขอมลู

ภาคสนาม 

 

 

 ทํากจิกรรมวิเคราะหขอมูล
ภาษาถิน่ ภาษาที่ไรศักด์ิศรี

ภาษาใกลสูญหายและตอง

ไดรับการฟนฟ ู

การบันทึกและจัดระบบขอมูล

ภาษาเชิงประจักษโดยเลือกใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่

เหมาะสม 

 การสังเกตพฤติกรรมดาน
ทศันคติ เนนความเปนกลางใน

การวิเคราะหภาษา 

3.  เปนผูใฝรู มีความเปนผูนํา

ทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับ

ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

 

 อภิปราย สัมมนาในช้ันเรียน  

และนําเสนอผลงาน 

การสังเกตพฤติกรรม การเปน

ผูนํากลุม และการเปนสมาชิก

กลุม 

 การนาํเสนอรายงาน 

4.  มวีินยั ตรงตอเวลา มีความ

รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม 

กําหนดบทลงโทษหากสงงาน

ลาชากวากําหนด และกระทาํ

การใดๆ ที่ขัดตอขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

การประเมนิจากการเขาช้ัน

เรียนตรงเวลาและการสงงาน

ตามกําหนดเวลาที่ไดรับ

มอบหมาย 
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2.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  มีความรูและความเขาใจใน

ทฤษฎีภาษาศาสตรแบบ

คลาสสิกและรวมสมัย  

(Classic and Contemporary) 

บรรยาย อภิปราย สัมมนา

รวมกันระหวางอาจารยกับ

นิสิต 

 วิเคราะหขอมลูภาษาที่
หลากหลายโดยใชทฤษฎี

ภาษาศาสตรแบบคลาสสิก

และรวมสมัย 

 เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย
ในรายวิชาตางๆ 

 เขารวมสัมมนากับหนวยงาน
ภายนอก 

แบบฝกแกโจทยปญหาขอมูล

ภาษา 

 การสอบยอย 

 การสอบกลางภาค และปลาย

ภาค 

 การทาํโครงงาน/รายงาน 

 การนาํเสนอผลงาน 

 การสรุปบทความวิจัย และการ

เขียนวพิากษ 

2.  สามารถริเร่ิมสรางงานวจิัยที่

กอใหเกิดประโยชนตอประเทศ 

เพื่อเผยแพรระดับชาติ และ

นานาชาติ 

กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควา

ในหวัขอที่สนใจ 

 ใหเปนผูชวยวจิัย 

การนาํเสนอหวัขอวิจัย และ

นําเสนองานวจิัย 

 สอบเคาโครงวจิัย 

 สอบปากเปลา 

3. ติดตามความกาวหนา รูเทา

ทันการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

กําหนดใหนิสิตเผยแพร

บทความวิจยั 

 จัดโครงการศึกษาดูงาน 

 ใหนิสิตเขารวมสัมมนา
วิชาการ 

 กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควา
ดวยตนเองแลวนาํมารายงาน

ในหองเรียน 

การนาํเสนอผลงานวิจยั 

 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร 

 จํานวนนิสิตทีเ่ขารวมโครงการ 
 ประเมินคุณภาพการรายงาน
ของนิสิต 
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2.3 ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดาน 
ทักษะทางปญญา 

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถวิเคราะหและอธบิาย

ปรากฏการณทางภาษาโดยใช

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร 

ทําแบบฝกแกโจทยปญหา

โจทยภาษา 

งานวิจยัเนนการคิดวิเคราะห 

2.  สามารถสนับสนนุ โตแยงหรือ

ทาทายทฤษฎีอันนาํมาซึ่งองค

ความรูใหม 

จัดอภิปราย สัมมนา   

 ฝกการใชภาษาในการวพิากษ
เชิงสรางสรรค 

การนาํเสนอผลงาน 

 การวพิากษงานของผูอ่ืน 

3.  สามารถบูรณาการงานวจิัย

ภาษาศาสตรกับศาสตรอ่ืนเพื่อ

นําไปพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการบริการวิชาการแก

สังคม 

จํานวนโครงการ 

4.  รูเทาทันและมีวิจารณญาณ

ในการวิเคราะหปรากฏการณ

ทางภาษาในสังคม 

มีการทาํงานเก็บขอมูลภาษา

ภาคสนาม 

จํานวนงานวิจยัภาคสนาม 

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดาน 

ความสมัพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ

ผูอ่ืนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพือ่ใหนิสิตสามารถ

ใชภาษาไดอยางเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 

 จัดโครงการการจัดการความรู
เพื่อใหนิสิตไดอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

 เขารวมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ 

การสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 การนาํเสนอในชั้นเรียน 

 

 

 การเขียนรายงาน 

2.  สามารถใหความรูคําปรึกษา 

คําแนะนํา และความชวยเหลือ

โครงการบริการวิชาการแก

ชุมชนและผูดอยโอกาส 

จํานวนโครงการและความพงึ

พอใจของผูรับบริการ 
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ผลการเรียนรูดาน 
ความสมัพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

ทางวิชาการกบัผูอ่ืนอยางเต็มที ่

3.  สามารถจัดการขอโตแยงและ

ปญหาตางๆ ทั้งในบทบาทผูนํา 

และผูรวมทีมทํางาน 

อภิปราย สัมมนา 

 มอบหมายใหนิสิตทาํงานกลุม 

 ใหนิสิตกาํหนดบทบาทหนาที่
ในการทํางานกลุม 

การสังเกตพฤติกรรม 

 การนาํเสนอผลงาน 

 แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน

โดยผูสอน 

 
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะใน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช

เทคโนโลย ี

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูล

และการนาํเสนอรายงาน 

ใหนิสิตศึกษาคนควาดวย

ตนเอง โดยใชฐานขอมูลตางๆ 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน 

 มอบหมายใหนิสิตสงงานและ
แสดงความคิดเห็นผาน 

Blogs และ Forum 

การประเมนิจากสถิติการใช 

E-learning courseware 

2.  สามารถใชซอฟทแวรและ

ขอมูลทางสถติิเพื่อวิเคราะห

งานวิจยั 

เชิญผูเชี่ยวชาญดานการวิจยั

มาใหความรู 

 สอนการใชซอฟทแวร
วิเคราะหขอมลูภาษา 

การประเมนิจากแบบฝกใน

รายวิชา 

 การสังเกตพฤติกรรม 

 การนาํเสนอผลงาน 

3.  สามารถใชตรรกะในการ

ส่ือสารและการนําเสนอรายงาน

อยางมีลําดับข้ันตอน 

อภิปราย สัมมนา แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ 

 นําเสนอรายงาน 

 กําหนดเกณฑการนาํเสนอ
ผลงาน 

การประเมนิตามแบบประเมนิ

การนาํเสนอ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum Mapping) 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี ้
ดานที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั และมีจิตอาสา 

(2) ตระหนักถงึคุณคาของภาษา มีความเปนกลาง มีความรูความเขาใจ  และเคารพศักด์ิศรีของผูใช

ภาษาทุกภาษา 

(3) เปนผูใฝรู มีความเปนผูนําทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

(4) มีวินยั ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม 
ดานที ่2  ความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจในทฤษฎีภาษาศาสตรแบบคลาสสิกและรวมสมัย  

(2) สามารถริเร่ิมสรางงานวจิัยที่กอใหเกิดประโยชนตอประเทศ เพื่อเผยแพรระดับชาติ และนานาชาติ 

(3) ติดตามความกาวหนา รูเทาทันการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
ดานที่ 3  ทักษะทางปญญา 

(1) สามารถวิเคราะหและอธบิายปรากฏการณทางภาษาโดยใชทฤษฎีทางภาษาศาสตร 

(2) สามารถสนับสนนุ โตแยงหรือทาทายทฤษฎีอันนํามาซึ่งองคความรูใหม 

(3) สามารถบูรณาการงานวจิัยภาษาศาสตรกับศาสตรอ่ืนเพื่อนําไปพฒันาวิชาการและวิชาชพี 

(4) รูเทาทนัและมีวิจารณญาณในการวิเคราะหปรากฏการณทางภาษาในสังคม 
ดานที่ 4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

(2) สามารถใหความรูคําปรึกษา คําแนะนาํ และความชวยเหลือทางวชิาการกับผูอ่ืนอยางเต็มที ่

(3) สามารถจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ ทั้งในบทบาทผูนํา และผูรวมทีมทํางาน 
ดานที่ 5  การวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลและการนาํเสนอรายงาน 

(2) สามารถใชซอฟทแวรและขอมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะหงานวิจัย 

(3) สามารถใชตรรกะในการส่ือสารและการนําเสนอรายงานอยางมีลําดับข้ันตอน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 

ดานที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานที่ 2 
ความรู 

ดานที่ 3 
ทักษะทางปญญา 

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสมัพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดานที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

ภษ 711  สัทวทิยาขั้นสูง         

ภษ 712  วากยสัมพนัธขั้นสูง     

ภษ 713  อรรถศาสตรและวจันปฏิบัติศาสตรขั้นสูง     

ภษ 714  วิธีวิเคราะหและโตแยงทางภาษาศาสตร     

ภษ 721  ภาษาศาสตรปริชาน     

ภษ 731  ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรสังคม     

ภษ 741  นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษา     

ภษ 751  การวิจัยดานภาษาศาสตรขั้นสูง     
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รายวชิา 

ดานที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานที่ 2 
ความรู 

ดานที่ 3 
ทักษะทางปญญา 

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสมัพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดานที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

ภษ 752  สัมมนาภาษาศาสตร                

ภษ 815  ความสัมพนัธระหวางระบบหนวยคําและ  

              วากยสัมพนัธ 

    

ภษ 816  ความสัมพนัธระหวางวากยสัมพนัธกับอรรถศาสตร     

ภษ 817  ความสัมพนัธระหวางวัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉท     

ภษ 822  ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรจิตวิทยา     

ภษ 823  ประเด็นปจจุบันดานการรับภาษาและการสอนภาษา     

ภษ 832  ประเด็นปจจุบันดานปริจเฉทอิเล็กทรอนกิส     

ภษ 833  การฟนฟูภาษา     

ภษ 842  นวัตกรรมและการสอนภาษา     
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รายวชิา 

ดานที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานที่ 2 
ความรู 

ดานที่ 3 
ทักษะทางปญญา 

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสมัพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดานที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

ภษ 843  ปริจเฉทวิเคราะหเพื่อการสอนภาษา     

ภษ 899  ปริญญานิพนธ  36  หนวยกิต     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หมวดการวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

หลักสูตรกําหนดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามที่กําหนดไวในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทุกรายวิชา และนําเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตอคณะกรรมการบริหารภาควิชาเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. มีเวลาเรียนที่มหาวทิยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  

3. ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  

4. สอบภาษาตางประเทศไดโดยจะสอบตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยระดับ

บัณฑิตศึกษา 

5. สอบวัดคุณสมบัติได โดยจะสอบตามระเบียบขอบังคับของมหาวทิยาลัยระดับ

บัณฑิตศึกษา 

6. เสนอปริญญานพินธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลา

ปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย

แตงต้ัง  

7. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  

8. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการใหผลงานหรือสวน

หนึง่ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ จาํนวน 1 บทความ และระดับชาติ 

จํานวน 1 บทความ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 บัณฑิตวทิยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนาํนโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่ของ

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทัง้จัดทาํคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานใหอาจารยใหม  

1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตางๆ ในหลักสูตร  

1.3 ภาควิชาฯ กําหนดใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของคณาจารยในภาควชิา  

1.4 มีระบบอาจารยพี่เล้ียงเพื่อแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกอาจารยใหม  
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา และการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2) สนับสนนุการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน เพือ่เพิ่มพนูความรูและประสบการณของคณาจารย

และนําความรูที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1) มหาวทิยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนนุใหคณาจารยทําวจิัย เพื่อสราง

องคความรู  พฒันากระบวนการเรียนการสอน และตอบสนองความตองการของสังคม 

2) ภาควิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิจยัในการประชุมหรือการ

สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

3) คณะสงเสริมใหคณาจารยแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและทําวจิัยรวมกับคณาจารยจาก

สถาบันอ่ืนทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

4) คณะสงเสริมใหคณาจารยเพิ่มพนูความรูในระดับที่สูงข้ึน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะฯ และ

อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกป

อยางตอเนื่อง 

1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กํากับ ดูแลคุณภาพของ

หลักสูตร 

1.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 และมคอ.4  กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

1.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

1.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด

ปการศึกษา 

1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปจจุบัน และบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในแตละป โดยจัดโครงการ/กิจกรรมใหกับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา 5 ดาน ดังนี้ ดานวิชาการ ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน

และรักษาส่ิงแวดลอม ดานนันทนาการ และดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดในการเชิญอาจารยพิเศษ/วิทยากร/

ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขามาบรรยาย 

2.1.3 จัดซื้อวสัดุครุภัณฑเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนทกุปการศึกษา 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน 
- ใชอาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะฯ จัดสรรหองเรียนใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก หอง 213, 230/1, 232, 238, 

245-247, 253-258  และหอง 632 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557 39 

2.2.2  หองสมุด 
มหาวิทยาลัยมีแหลงความรูที่สนับสนุนดานวิชาการ คือ สํานักหอสมุดกลางและศูนยการเรียนรู

ดวยตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือดานภาษาศาสตร จํานวน 2,454 เลม และมี

วารสารดานภาษาศาสตร จํานวน 5 ฉบับ ไดแก  

Journal of Language and Linguistics 

English Language Teaching Journal 

Language Learning 

Language Teaching 

Applied Linguistics 

สํานักหอสมุดกลางมีฐานขอมูลออนไลน เชน ThaiLIS, EDS, Scopus, ISI, SJR  เปนตน 

นอกจากนี้  ภาควิชาฯ กําหนดใหทุกรายวิชามีแหลงสืบคนออนไลนเปนแหลงความรูเพิ่มเติมให

นิสิตผาน E-learning courseware 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน  

ตํารา  วารสารวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

2.3.2 คณะ/ภาควิชาฯ ใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 

2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณ

การเรียนการสอน 

2.3.4 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการวิจัย  

หองศึกษาคนควาสําหรับอาจารยและนิสิต 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 

2.4.2 ประเมนิความพอเพยีงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 

2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผูสอนและ

ผูเรียนสามารถใชบริการได 

 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรบัอาจารยใหม 
การรับอาจารยใหมใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเร่ืองหลักเกณฑ วิธีสรรหา 

การจาง การบรรจุแตงต้ัง การทําสัญญาจางและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ) 
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจําป

และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตละรายวิชา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอน

ในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเปน

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมและคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดใหอาจารยพิเศษมีแผนการสอนตามคําอธิบาย

รายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานงาน 

 
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนง 
4.1.1 ภาควิชาฯ กําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ

กอนการรับเขาทํางาน 

4.1.2 บุคลากรตองผานการสอบแขงขัน ซึ่งประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบ

สัมภาษณ โดยใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และการมีทัศนคติที่ดีตอ

การใหบริการแกอาจารยและนิสิต 

4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอนดําเนนิการตามกฎระเบียบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสนับสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ 

4.2.2 ภาควิชาฯ ใหบุคลากรรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะดานการใหบริการ 

 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนสิติ 
ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและคูมือสําหรับนิสิต เพื่อใหคําแนะนําดานวิชาการ ทุน

สนับสนุนการวิจัย ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
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5.2 การอุทธรณของนสิิต 
สถาบันตองมกีารจัดระบบทีเ่ปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ 

โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น 

 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1 สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

6.2 สํารวจการไดงานทาํของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑติทุกป 

6.3 เชิญผูเกีย่วของประชุมเพื่อปรับปรุงเนือ้หารายวิชาใหสอดคลองกบัความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงานทุก 5 ป 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อ

ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ

ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนนิงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทกุรายวชิา 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 

(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน

แตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนนิการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

ใหมเฉล่ียไมนอยกวา3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) มีการพฒันาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป      
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 กอนการสอน 
อาจารยในภาควิชาฯ ประชุมรวมกันกอนเปดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาที่จะเปดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอคําแนะนํา เพื่อนําไปวางแผนกล

ยุทธการสอนสําหรับรายวิชาที่อาจารยแตละคนรับผิดชอบ 
1.1.2 ระหวางสอน 
อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเขาใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรูจากวิธีการสอน ดวยการสัมภาษณ การสนทนา หรือใชแบบสอบถาม 
1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทํากิจกรรม

แบบฝกหัด และผลการสอบ ผลที่ไดจากการประเมินจะมานํามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธการสอน

ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและวิธีสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง

เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชส่ือการสอน โดยใชแบบ

ประเมิน 

1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจร ไดแก การประเมินตนเอง การประเมินจาก

เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแกนิสิต 

และความสอดคลองกับโครงการสอน 

1.2.3  คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธิภาพของกล

ยุทธการสอนกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การทําวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบัน และ

บัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตร 

2.2 การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณอาจารยและนิสิต 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของตอคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร

และการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา  โดยคณบดีแตงต้ังจาก

ผูทรงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

4.1 อาจารยประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเม่ือ

จบภาคการศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอหัวหนาภาควิชาในการ

ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากการประเมิน

ในขอ 2 และขอ 3  และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 

 
เอกสารแนบ 

 ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 
 

 



โดยที่เ

ระดับบัณฑติ

มีประสิทธิภา

อาศัยอ

พ.ศ. 2541 ป

วันที่ 8 เดือน
 

ขอ 1  

ระดับบัณฑติ
  

ขอ 2  

บัณฑิตศึกษา

บรรดา

หรือซึ่งขัดหรื
 

ขอ 3  

“มหาวิ

“สภาม

“สภาวิ

“อธิกา

“บัณฑิ

“คณบ

เปนการสมคว

ตศึกษาใหมีค

าพยิ่งขึน้  

อํานาจตามค

ประกอบกับม

นเมษายน พ.ศ

   ขอบังคับนี้

ตศึกษา พ.ศ. 

   ใหยกเลิก ข

า พ.ศ. 2548 

าระเบียบ ขอบ

รอแยงกับขอบั

   ในขอบังคับ

วิทยาลยั” หม

มหาวทิยาลัย

วิชาการ” หมา

ารบดี” หมาย

ฑติวทิยาลัย” 

บดีบัณฑิตวิทย

 ขอบังคั

วาดวย

--

วรแกไขปรับป

วามเหมาะสม

ความในมาตร

ติสภามหาวทิ

ศ.2554 จึงมีม

นเ้รียกวา “ขอบ

 2554 ” 

ขอบังคับมหา

   

บังคับ คาํสั่ง 

บงัคับนี้ใหใช 

บนี ้

มายความวา ม

” หมายความ

ายความวา ส

ความวา อธิก

หมายความว

ยาลัย” หมาย

ับมหาวิทยาล

ยการศึกษาระ

พ.ศ. 2

----------------

ปรุงขอบังคับม

ม และใหการ

รา 16 (2) แหง

ทยาลัยศรีนค ิ

มตใิหออกขอบ

บังคับมหาวทิ

าวิทยาลยัศรีน

ประกาศ หรอื

ขอบังคับนี้แท

มหาวทิยาลัย

มวา สภามหา

สภาวิชาการม

การบดีมหาวทิ

วา บัณฑิตวทิ

ยความวา คณ

 

 

ลัยศรีนครินท

ะดับบัณฑิตศึ

2554 

----------------

มหาวทิยาลยั

รบริหารการศึ

งพระราชบัญ

รินทรวิโรฒ ใ

บังคับไว ดังต

ทยาลัยศรีนคริ

นครินทรวิโรฒ

อมติอ่ืนใด ใน

ทน  

ยศรีนครินทรวิ

าวิทยาลัยศรีน

มหาวิทยาลยัศ

ทยาลยัศรีนค ิ

ยาลัย มหาวิ

ณบดีบัณฑิตวิ

รวิโรฒ  

ศกึษา   

-  

ศรีนครินทรวิ

กษาระดับบัณ

ญญัติมหาวทิย

ในการประชมุ

ตอไปนี ้

รินทรวิโรฒ ว

ฒ วาดวยการ

นสวนทีก่ําหน

วิโรฒ 

นครินทรวิโรฒ

ศรีนครินทรวโิ

ครินทรวิโรฒ 

ทยาลัยศรีนค

ทยาลัยมหาวิ

โรฒ วาดวยก

ณฑิตศึกษาเป

ยาลยัศรีนคริน

ม ครั้งที่ 6/255

าดวยการศึก

รศึกษาระดับ

ดไวแลวในขอ

ฒ 

โรฒ  

ครินทรวิโรฒ 

วทิยาลยั 

การศึกษา

ปนไปอยาง

นทรวิโรฒ 

54 เมื่อ

ษา 

อบังคับนี้ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 47



 

  

-2-

ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาทีห่ลักสูตรหรือสาขาวิชาสงักัด ซึ่ง

หมายความถงึบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาของคณะ 

สถาบนั สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกาํกับของมหาวิทยาลยัดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตางๆ  ภายใน

คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานกั หรือหนวยงานที่เทียบเทา  หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาพหวุิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา

หนาที่บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารยบณัฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หนาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปด

สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนนิการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวิทยาลัย

อาจกําหนดวธิีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏบิัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

สวนการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี ้ และ

มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวทิยาลยันาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยเปนกรณีไป 
 

ขอ 5     ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้ในกรณีทีม่ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสัง่

การ และใหถอืเปนที่สุด  
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรยีนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดงันี ้
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    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจดัการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมงการ

เรียนตามที่กาํหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชดุวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

ตองจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 

ประเภท ดังนี ้

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบจํานวน

หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค 
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8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏบิัติการคลินิก การทาํโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถงึ 180  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบคาหนวย

กิตกับช่ัวโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

9.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต เปนหลกัสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลกัสตูรการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย

หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี ้

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย

กวา 36 หนวยกิต หลกัสูตรนีม้ี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําปรญิญานิพนธ ซึ่งอาจมีได  

2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากจิกรรมวชิาการอืน่ประกอบ

ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ 

แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจยัเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

วิชาชพีชัน้สูงโดยมีการทําปรญิญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม และมคีุณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานพินธไมนอยกวา 48  

หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย

กิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธที่มีคณุภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศึกษารายวชิาเพิม่เติม ดงันี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทาํปรญิญานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา 

เปนดังนี ้
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12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 

ปการศึกษา 

12.2   หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสาํหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน

ตางกนั ดงันี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวฒุิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกนิ 6 ปการศึกษา 

12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวทิยาลยัเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพจิารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตทีศ่ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลกัสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนด

จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย

กิตในสัดสวนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจาํเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวทิยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานพินธ

อยางเดยีว ใหหลักสูตรคํานงึถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพ

ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนนุการวจิัย

ในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนได 

13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมอืสนับสนนุ 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบัต้ังแตวันที่

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย 
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองเปน

คณาจารยบณัฑิตศึกษา มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาทีเ่ปดสอน  ทัง้นี้อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาํหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลกัสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลกัสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอืเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได   

โดยอาจารยประจําหลกัสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไมนอยกวา 3 คน 

และอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้หมดจะตองมี

คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา 

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่แตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 53



 

  

-8-

     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน

และการทาํวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทาํวจิยัที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง

จํานวนและคณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 

และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยประจํา

ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทัง้นี้

ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธของนิสิตปรญิญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนพินธ ใหคิดสัดสวนจาํนวนนิสิตที่ทาํปริญญา

นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํสารนิพนธ 3 คน ทัง้นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงัไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีากตามทีห่ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา 
 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลยั หรือหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่รับรองวุฒกิารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ

อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   
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19.1  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาํหนด โดย

ชําระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวนั เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่มอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 

เปนอันหมดสทิธทิี่จะเขาเปนนสิิต เวนแตจะไดแจงเหตขัุดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ

อักษรในวนัทีก่ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวนัแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 

 
หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 

20.1 กําหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด

ลงทะเบียนเรยีน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลงักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลยั วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตละระบบการจดัการศึกษา ตอง

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา

ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน

กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวิชาที่หลกัสูตรกําหนดวาตองเรยีนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบยีนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศกึษาในขอ 

6 และประเภทการจัดการศกึษาในขอ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 

6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบยีนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  
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ขอ 22  การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน

หนวยกิตสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่

ต่ําสุด แตจะนบัรวมเปนจาํนวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณัฑิตวิทยาลยัเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน

ระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 

โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาครบตามทีก่ําหนดในหลกัสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ

ภายใน 4 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวชิาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง

(Self Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี ้

 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลโดยใช

สัญลักษณ ดังนี ้ 

สัญลักษณ                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏิบัต ิฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory)  

U  ผลการเรียน การปฏิบัต ิฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)  
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27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

       27.3.5  เปล่ียนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา

เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน  หรือการประเมนิผลการฝกงานที่

มิไดกําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีทีน่ิสิตได U จะตอง

ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัตงิานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการให

คะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนนิการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนบัแตเปดภาค

การศึกษาถัดไป  เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกาํหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ

เปล่ียนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน E ไดทันท ี

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี ้

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34 

         27.6.3  นิสิตถูกสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทาํในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไม

นับหนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกนั เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
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ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมนิผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมนิ

เปน ดงันี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนพินธ   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา   

กระบวนการวจิัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา

เกี่ยวกับปริญญานพินธ/สารนิพนธ   การประเมินใหกระทําหลงัจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ

ใหผลการประเมินเปน ดงันี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 30  การเรียนซ้าํหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้าํรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดบัข้ัน B 

หรือจะเลือกเรยีนวชิาอืน่ในหมวดเดียวกนัและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกนัแทนกันได  ทั้งนี้ตอง

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   

30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา

กวาคาระดับข้ัน B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอืน่ในหมวดเดยีวกันแทนกันได 
 

ขอ 31   การนบัจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

31.1 การนบัจํานวนหนวยกติเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา

ที่มีการประเมนิผลการศึกษาที่มีคาระดับข้ันตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิิตลงทะเบยีนเรียนซ้ํา หรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหนาํจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย

ดวย 
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31.2 การนบัจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน D ข้ึนไปเทานัน้ 

31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย

จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถงึภาค

เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่

เรียนทัง้หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อส้ินภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที ่2 ที่

นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนาํรายวิชานัน้มาคํานวณคาระดับข้ัน

เฉล่ียรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทจุริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหนึง่ดังนี ้  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ

ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตที่ทาํการลอกเลียนปรากฎในปรญิญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวทิยาลัยจะ

เสนอใหมกีารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรยีนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดงันี ้

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไมเต็ม

เวลา 
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33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ 

         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ไดแก ผูที่หลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑติศึกษา

รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหดําเนนิการ

ทําปริญญานพินธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ

จากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาํหนวยกิตไปคดิรวมกับหลกัสูตรของสถาบนัที่

ตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน

นิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ใดที่มหาวทิยาลัยเห็น

ควรสนับสนนุ 

         34.1.2  ปวยและตองรกัษาตัวเปนเวลานานตามคาํสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานัน้  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยงัมีความจําเปนที่จะตอง

ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคาํรองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั ใหยืน่คํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี ้

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข้ึ่นทะเบยีนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เมื่อพนกาํหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตามขอ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่ 

         36.3.4  คาคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉลีย่สะสมไดคาตั้งแต 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาทีก่ําหนด ดังนี ้

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปสําหรับนสิิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุัติเคาโครงปรญิญานิพนธถงึวนัสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกาํหนด ดังนี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดอืน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง

นอย 6 เดือน  

     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน 

     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา

อยางนอย  12 เดือน 

      36.3.7  สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ  3 คร้ัง แลวยังไมผาน 

      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก

ต่ํากวา 3.00 
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      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับข้ันไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบยีบของมหาวทิยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถกูพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีอาญา เวนแตความผดิโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

36.4  ถงึแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง  บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนสิิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภททีเ่ปล่ียนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ไมต่ํา

กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี ้

38.1  การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไป โดยนับหนวยกติรายวิชาที่ขอโอน

มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกติในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ซ้ําอีก  ทัง้นี้รายวิชา

ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกนิ  3 ป    

ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกนัหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา

ศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 64



 

  

-19-

38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนหนวยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนสิิตที่มีความรู ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  ทัง้นี้หลกัเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวชิา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทาํไดโดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวชิาแรกที่เขามาศึกษา  

สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรอืนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวทิยาลยักําหนด ทั้งนีก้ารนับ

ระยะเวลาที่ศกึษาในหลกัสตูร ใหเร่ิมนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

จะตองยอมรบัการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   
 

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง

ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
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หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 

43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจาํชาติของ

ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณัฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตที่กาํลังศกึษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา

ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเกีย่วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน

ผานรายวิชานัน้ในคาระดับข้ันไมต่ํากวา B  

         43.2.3  ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลกั

ในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับข้ัน P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานสิิตมี

ความรูพืน้ฐานและมีความพรอมในการทาํปริญญานพินธ  

44.3  ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่าํกวา 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบถวนตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวดัคุณสมบัติตั้งแต

ภาคการศึกษานัน้เปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

44.5  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้  
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ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู 

45.2  ผูมีสิทธิส์อบประมวลความรู คือ นสิิตหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดังนี ้

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู

ได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้

เปนตนไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

45.4  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ิสิตมีสิทธิส์อบประมวลความรูเพยีง 

3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตผุลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 46   ปริญญานพินธ 

46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา

ปริญญานิพนธ                        

46.2  นิสิตจะดําเนนิการเสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบยีนเรียนในมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไมเกนิ

ภาคเรียนที ่7 สําหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress 

Report) ทกุภาคการศึกษา หากมิไดดําเนนิการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถกูระงับการ

ลงทะเบียนหรอืการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย                      

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลยั ดังนี้  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา

รวมไดอีก 1 คน  โดยตองมีคณุสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลัก  อาจแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณทีี่มีคุณสมบัตแิตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธหลักตองเปนบคุลากรประจํา

ในสถาบนัเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน

บุคลากรประจาํในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันทีม่ีความรู ความเชีย่วชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและวธิีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่

ปรึกษารวมเพิม่ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม อาจ

เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาทีเ่ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแตงตั้งดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคยีงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทยีบเคยีง

และยอมรับใหเทียบเทาผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธตอบัณฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คีุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  

และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบไมนอยกวา 

2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทาํหนาที่เปนเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการที่แตงตัง้จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทกุครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวชิาเปนผูเสนอรายชื่อโดย

ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาแตงตั้ง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานพินธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลยัหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เปน

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวชิาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเขาประชมุพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธของนิสิต และผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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หากมีความจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองแตงตัง้กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัต ิและในกรณีทีน่ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานพินธ แตคณะกรรมการสอบ

ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมตัิ                 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํปริญญานพินธซึ่งบัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัต ิใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวทิยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวทิยาลยัพรอมกับ

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนพินธ 

47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนพินธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่คนตามคําแนะนาํของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี ้         

         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจํา

ของมหาวทิยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทําวจิัยที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํนวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 

คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้เปน

กรรมการเพิม่เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปนผูพิจารณาโครงการสาร

นิพนธได 

         คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง 

      48.2.7  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลยักาํหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารกัษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาสารนิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.14  สงสารนพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตพีิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น  

       ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารกัษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับ

ปริญญา ที่มีคณุสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติ

ปริญญา หรือประกาศนยีบตัร 

 
หมวด 10 

การประกันคุณภาพ 
 

ขอ 50  ทกุหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนบัสนุนและการใหคาํแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 
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         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทาํ

หนาทีเ่ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลกัสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนพินธ 1 

คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่

จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม

ครบคณะ แตนิสิตมีความจาํเปนอยางยิง่ตองสอบ ใหนสิิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํสารนิพนธซึง่บัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวทิยาลัยพรอมกบัการสงสาร

นิพนธฉบับสมบูรณ 
 

หมวด 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  

48.1  ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยืน่คํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรที่บัณฑิตวทิยาลยั                      

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มเีวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา

ตามทีก่ําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลกัสูตร  

      48.2.3  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  

      48.2.4  สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  

      48.2.5  สอบประมวลความรูได 
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ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คบันี้มีผลใชบั

คบันี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ

  

  

 

-28

 

บทเฉพาะก

นกอนวันทีเ่ขี

ังคบั ใหดําเนิ

ังคบัจนกวาจ

พ.ศ. 2554 
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กาล           

ยนขอบังคับนี

นนิการหรือปฏิ

จะดําเนนิการ

  (ศาสตราจา

นายกสภามห

นี้มีผลใชบังคั

ฏิบัติการตอไป

แลวเสร็จ 

ารย ดร.เกษม

หาวทิยาลยัศ

บั และยังดาํเ

ปตามขอบังคั

ม  สุวรรณกุล

ศรีนครินทรวิโร

เนินการไม

คบัที่ใช

) 

รฒ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 74



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557  75 

ภาคผนวก ข 
สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการรางหลักสูตร



 
  

 

 
 

                  

                       ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
                   ที่ ๙๖/๒๕๕๖ 
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
                                                      ----------------                   
          เพื่อให้การจัดโครงการจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ระหว่าง 
วันที่  ๘ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๙   
แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี ้
                                     

    ๑.  อาจารย์นันทนา     วงษ์ไทย   ประธาน 
       ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารยญ์าณิสา    บูรณะชัยทวี  กรรมการ 
    ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร  กรรมการ 
    ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุกญัญา     เรืองจรญู   กรรมการ 
    ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร     ปัญญาเมธีกลุ  กรรมการ 
    ๖.  อาจารย์สุพัตรา      ทองกัลยา   กรรมการ 
    ๗.  อาจารย์ณัฐยา       พิริยะวิบูลย ์ กรรมการ 
    ๘.  นางสาวพรทิพย ์     งามเจริญสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
   

  มีหน้าที่ ๑.  วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
       ๒.  ก ากับดูแลการด าเนินการใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
        ของโครงการ 
       ๓.  ประเมินผลและสรุปโครงการ 
                              
                        สั่ง   ณ   วันที่   ๑๐   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖                                                                                                                

                                                 
                                                           (อาจารย์วาณี  อรรจน์สาธิต)         
                                       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์         

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 76



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557  77 

ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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รายงานผลการวพิากษหลกัสูตร 
การวิพากษหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2557) 

โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย ดร.บุญเรือง ชื่นสวุิมล 
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 

ที่  รายการที่ตรวจสอบ  เหมาะสม  ปรับปรุง  ขอคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒิ 
1  ชื่อปริญญา  P  

2  ปรัชญาและวัตถุประสงค  P  

3  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล  P  

4  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต  P

 

ขอใหพิจารณาเพิ่มความรู 
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
ของผูสมัคร 

5  โครงสรางหลักสูตร  P 
หมวดวิชาเอก 
- หมวดวิชาบังคับ 
- หมวดวิชาเอกเลือก

 

จํานวนวิชาในแตละหมวดวิชานอย 
ไปหรือไมเพราะเรียนเพียง 8 วิชา 
เทานัน้ อาจเปนไปไดถานิสิตมีพื้น 
ฐานความรูดานภาษาศาสตรหรือ 
ภาษาศาสตรประยุกตในระดบั 
ปริญญาโทมาอยางดี 

6  ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวด  P 
วิชา/กลุมวิชา

 

วัตถุประสงคหลักสูตรเนนเรื่องการ 
ทําวิจัยขั้นสูงเปนลําดับแรก แตวิชา 
ดานวิจัยมีเพียง 1 รายวิชาเทานัน้ 
เนื้อหาสามารถครอบคลุมไดภายใน 
1 วิชาหรือไม 

7  แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละ 
ภาคการศึกษา 

P ควรใส “การสอบวัดภาษา” และ 
“การสอบวัดคุณสมบัต”ิ ลงไปใน 
แผนการศึกษาหนา 19 ดวยหรือไม 

8  ความเหมาะสมและความชัดเจนของ 
รายละเอียดเนื้อหาวิชา  P  

การเนนเฉพาะดานภาษาศาสตร 
คอนขางจํากัด การประยุกตกับ 
ภาษาศาสตรอื่นๆ ก็ยังมองภาพไม 
ชัดเจนวาเปนอยางไร 

9  ลําดับและความตอเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร  P ประเดน็ปจจุบนัดานภาษาศาสตร 
สังคมนาจะเรียนในระดับป 1 

10  ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

P
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
จํานวนนสิิตที่คาดวาจะรับคอื 10 คน / ป เปนไปไดมากนอยเพียงใดในทางปฏิบตัิ โดยเฉพาะอยาง 

ยิ่งตอจํานวนอาจารยของภาควชิาเมื่อตองดแูลการทําวิทยานิพนธทั้งระดับป.โทและป.เอก



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557  80 

การวิพากษหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2557) 
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก  รองศาสตราจารยเฉลียวศรี  พิบูลชล 

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 

ที่  รายการที่ตรวจสอบ  เหมาะสม  ปรับปรุง  ขอคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒิ 
1  ชื่อปริญญา  P  
2  ปรัชญาและวัตถุประสงค  P  

3  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมนิผล  P  

4  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิต  P  

5  โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาเอก 
- หมวดวิชาบังคับ 
- หมวดวิชาเอกเลือก 

P ดูขอสังเกตตามเอกสารแนบขอ 1 

6  ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวด 
วิชา/กลุมวิชา 

P ดูขอสังเกตตามเอกสารแนบขอ 2 

7  แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละ 
ภาคการศึกษา

 P  ดูขอสังเกตตามเอกสารแนบขอ 3 

8  ความเหมาะสมและความชัดเจนของ 
รายละเอียดเนื้อหาวิชา 

P ดูขอสังเกตตามเอกสารแนบขอ 5 

9  ลําดับและความตอเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร  P  ดูขอสังเกตตามเอกสารแนบขอ 4 
10  ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
P  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
1.  ชื่อปริญญา 

มีความเห็นวาวชิาบังคับเปนรายวิชาทางภาษาศาสตรทั้งหมด  และหากผูเรยีนตองการเลอืก 
รายวิชาในกลุมภาษาศาสตรทั้งหมดกท็ําได  แตบัณฑิตก็จะไดปริญญาที่เปนภาษาศาสตรประยกุต 
ซึ่งอาจจะไมตรง 

2.  โครงสรางหลักสูตร 
ไดระบุวา  ภษ817  วิธีวิเคราะหและโตแยงทางภาษาศาสตร  เปนรายวิชาเลอืกในกลุมภาษาศาสตร 
ในขณะที่ในแผนการศกึษากําหนดใหรายวิชานี้เปดสอน  ไมไดระบุใหเลือกเหมือนรายวิชาในหมวด 
วิชาเลอืกอื่น จากคําอธิบายรายวชิาของ ภษ 817 พบวาเปนกระบวนการฝกทกัษะการคิดวิเคราะห 
เปรียบเทยีบขอมลูทางภาษาศาสตร  ซึ่งเปนเสมือนเครื่องมอืทีจ่ะนําผูเรียนไปสูเปาหมายของ 
วัตถุประสงคทีก่ําหนด 
จึงเห็นวารายวิชาภษ817  ควรเปนรายวิชาบังคับ  ซึ่งจะทําใหวิชาเอกบงัคับมีหนวยกติรวม  15 
หนวยกติ และวชิาเลอืก 9 หนวยกิต 

3.  ความเหมาะสมของรายวิชาในหมวดวิชา 
หมวดวิชาบังคบั  เปนรายวิชาทางภาษาศาสตรทัง้หมด  ซึง่เปนการปูพื้นฐานภาษาศาสตรระดบัสูง 
แกผูเรียน ดังนั้นผูที่ไมมีพื้นฐานดานภาษาศาสตรในหัวขอที่ปรากฏใน 4 รายวิชานี้จําเปนตองเรียน 
รายวิชาพื้นฐานทีเ่กี่ยวของ จึงเห็นควรใหมกีารกําหนดรายวิชาแบบ non-credit ใหกบัผูเรียนที่ไมมี 
พื้นฐานทางภาษาศาสตรมากอน โดยกําหนดรายวิชาในระดับปริญญาตรี/โท ที่เกี่ยวของใหชดัเจน 

4.  แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกติ 
จํานวนรายวชิาและหนวยกิตที่ระบุในแตละภาคการศึกษาเหมาะสมดี  แตพบวารายวิชา  ภษ  817 
ที่ระบุในภาคเรียนที่  1  ของปการศึกษาที่  2  นั้นอยูในกลุมรายวิชาเลอืก  ซึ่งนาจะเปนเอกสิทธิข์อง 
ผูเรียนในการเลอืกเรียน หากเห็นเปนความจําเปนตอการเรียน ควรปรับใหเปนเอกบังคบั 

5.  ลําดับและความตอเนื่องของรายวิชาในหลักสตูร 
5.1  ลําดับรายวิชา หมวดวิชาเลือก  กลุมการสอนภาษา มี  3  รายวิชา  (741  742  743)  ซึ่งรหสัตัว 
แรกเปน  7  หมายถงึรายวิชาสําหรับปการศึกษาที่หนึ่ง  อาจจะเกิดปญหาในกรณีที่มีการเลอืก 
รายวิชาในกลุมนีทุ้กรายวิชาเปนวิชาเลอืก 
5.2  ความตอเนือ่งของรายวิชา  หมวดวิชาเลอืก  กลุมภาษาศาสตรสงัคม  มีความเห็นวา  ภษ  833 
ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรสังคม  นาจะมากอน  ภษ  832  ประเดน็ปจจุบนัดานปริจเฉท
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อิเลก็ทรอนิคส เพราะเนือ้หาใน 833 เปนภาพรวม นาจะเปนแนวทางที่เปนประโยชนตอ 832 ซึ่งจะ 
เปนรายละเอียดของบริบทซึง่เชื่อมโยงจากปรากฏการณของภาษาศาสตรสังคม 
ในทํานองเดยีวกัน กลุมการสอนภาษา ภษ  742 นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษา 
ควรมากอนรายวิชา  741  นวัตกรรมและการสอนภาษา  เนื่องจากเปนรายวชิาทีใ่หภาพรวมดาน 
หลกัการและแนวทาง  ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเรียน ภษ  741 ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบสือ่การสอน 
และการสรางนวัตกรรม 

6.  ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื้อหาวิชา 
6.1  รายวิชาตอไปนี้ระบจุํานวนชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ  จึงควรปรับการเขียนใหสื่อถึง 
การปฏิบตัิอยางชัดเจนดวย: ภษ 711, 741, 751, 822 
6.2  รายวิชา  ภษ  822  ประเด็นปจจบุันดานภาษาศาสตรจิตวิทยา  กําหนดชั่วโมงเปนภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ  ในขณะที่รายวิชา  ภษ  823  832  และ  833  ซึ่งเปนรายวิชาในลกัษณะเดยีวกัน  มี 
การกําหนดจํานวนชั่วโมงเปนการเรียนภาคทฤษฎีเพียงอยางเดียว
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การวิพากษหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2557) โดย 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล 

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 

ที่  รายการที่ตรวจสอบ  เหมาะสม  ปรับปรุง  ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 
1  ช่ือปริญญา  ü 
2  ปรัชญาและวัตถุประสงค  ü 
3  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการ 

ประเมนิผล 
ü 

4  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขา 
เปนนิสิต 

ü 

5  โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาเอก 
- หมวดวิชาบังคับ 
- หมวดวิชาเอกเลือก 

ü 

6  ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละ 
หมวดวิชา/กลุมวิชา 

ü  ไมชัดเจนวาใหเลือกเฉพาะวิชาในกลุมหรือ 
เลือกขามกลุมได  ควรระบุใหชัดเจน 

7  แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน 
แตละภาคการศึกษา 

ü 

8  ความเหมาะสมและความชัดเจนของ 
รายละเอียดเนื้อหาวิชา 

ü  กลุมวิชาบังคับ  Advanced  Topics  in  … 
หัวขอศึกษาเฉพาะดาน...  ช่ือภาษาอังกฤษกับ 
ไทยส่ือคนละความหมาย    เนื้อหารายวิชาที่ 
เขียนก็ไมไดเขียนวาเนนความรูข้ันสูงเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง  จึงนาจะพิจารณาวาควรใชคํา 
advanced  topics  หรือไม    แตหากใช 
selected  topics  แมจะใกลเคียงกับคําไทย 
“หัวขอศึกษาเฉพาะ”  แตเนื้อหาที่เขียนก็ไมใช 
การเลือกประเดน็ใดโดยเฉพาะมาศึกษา 
หากมีวิชาลักษณะเดียวกันทีเ่ปนวิชาพืน้ฐาน 
กอนแลววิชาเหลานี้เปนวิชาตอยอดอีกที  ก็อาจ 
ใชคํา  advanced  ในความหมายวาวิชาขั้นสูงก็ 
นาจะได 

9  ลําดับและความตอเนื่องของรายวิชาใน 
หลักสูตร 

ü 

10  ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับ  ü
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ที่  รายการที่ตรวจสอบ  เหมาะสม  ปรับปรุง  ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
12.1  ควรกลาวถึงความสําคัญของภาษาศาสตรประยุกต    เพราะสิ่งที่เขียนขอ  11  เนนเรื่องการ 

ขาดแคลนบุคลากรการศึกษา    ซึ่งภาษาศาสตรประยกุตจะตอบความตองการทีเ่ขียนมาได    แกนความรู 
ภาษาศาสตรทีเ่ขียนกเ็ปนสิ่งจําเปนในการเขาใจภาษาตางๆ  แตเรื่องการประยกุตการเรยีนการสอนก็นาจะ 
เขยีนดวย  จะไดสอดคลองกับชือ่ปริญญา 

หมวด  3  ขอ  2.4  กลาวถึงวิชาทีแ่นะใหนกัศึกษาเรียนรวมกับนักศึกษาปริญญาโทโดยไมนับหนวย 
กิต  ในขอ  3.1.3  จึงนาจะแจกแจงรายวิชาทีจ่ะแนะใหนักศึกษาเรียนแบบไมนบัหนวยกิตใหเห็นดวยวามี 
อะไรไดบาง 

หมวด  4  ขอ  1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนสิิต  ขอ  2  ในตาราง  หมายถงึใหนสิิตเปนผูจัดการ 
ประชุมวิชาการดวยตนเองหรอืมสีวนรวมในการจัดการประชุม
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ภาคผนวก ง 
รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร
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รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร 

ภาควิชาภาษาศาสตรวิเคราะหความตองการของสังคมตอหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร  โดยไดรวบรวมขอมูลจากศิษยเกา  ศิษยปจจบุัน  และผูใชบัณฑิต  สรุปผลเปน  2 
ประเด็น  ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลจากศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนศิษยเกาและนิสิตปจจุบันจํานวน 25 คน 
1.2 ความตองการศึกษาตอ 

จากผูตอบแบบสอบถาม 25 คน มีผูแสดงความสนใจที่จะศึกษาตอในหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรจํานวน 19 คน แบงเปนภาษาศาสตร 8 คน และภาษาศาสตรประยกุต 
11 คน 

ผูที่ไมประสงคจะศึกษาตอจํานวน 6 คน ใหเหตผุลวา ยังไมพรอม หรอื มีภาระสวนตัว 
หรือ อยากศกึษาสถาบนัอื่นเพื่อสรางเครอืขาย หรอื อยากเรียนการสอนโดยตรง 

1.3 หัวขอการทําวิจัย 
ในการทําวิจัย ผูตอบแบบสอบถามตองการเนนไปในดานตางๆ ดังนี้ 

การสอนภาษา และการรับภาษา  4 คน 
ภาษาศาสตรสังคม  3 คน 
วัจนปฏิบัติศาสตร  4 คน 
อรรถศาสตร  2 คน 
วิทยาหนวยคํา  2 คน 
สัทศาสตร/สัทวิทยา  2 คน 
วากยสัมพันธ  2 คน 

1.4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 
o  ควรมีการเชื่อมโยงกับหลักสูตรในตางประเทศ 
o  อยากใหเปนหลักสูตรนานาชาติ 
o  อยากใหมีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับการสอนภาษา 

2. ขอมูลจากผูใชบัณฑิต 
2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบังคับบัญชาของบัณฑิตจํานวน 5 คน
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2.2 ความคิดเห็นตอหลักสูตร 
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรจะเปน 

ประโยชนตอองคกรในการที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศ และการสอนภาษาในสถาบันตางๆ ผูตอบ 
แบบสอบถามมีความเห็นวาหัวขอเหลานี้จะเปนประโยชนตอองคกร 

o  เทคโนโลยีกับการสอนภาษา 
o  การวิเคราะหหลกัสูตรตามหลักภาษาศาสตร 
o  การพัฒนาความสามารถพิเศษดานภาษาในหองเรียน 

2.3 หลักสูตรที่ตองการ 
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาหลักสูตรที่ดีควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
o  ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต 
o  มีการทําผลงานวิจัยและเผยแพรอยางตอเนื่องในระดับชาติและนานาชาติ 
o  มีการนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกชุมชน 
o  มีการแนะนําแหลงคนควาขอมูลเพิ่มเติม 
o  มีอาจารยชาวตางประเทศที่เชี่ยวชาญดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต 
o  มีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหนิสิตเรียนรูแบบพึ่งพาตนเอง 
o  เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัยและมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการสอน 
o  นิสิตมีโอกาสฝกปฏิบัติการสอนภาษา
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ประสบการณการสอน 

- ระดับปริญญาตรี 
ภษ 313  การศึกษาโครงสรางไวยากรณ 
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ตินณภา เสนหา; และศิริพร ปญญาเมธกีลุ. (2557).การโจมตีและสนบัสนุนทางการเมืองที่ปรากฏในรายการ

ชูธง. ใน การสัมมนาวิชาการ เร่ือง ภาษากบัอํานาจ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ระหวางวันที่  

30-31 มกราคม 2557. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2556, มกราคม-มถิุนายน). วาทกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในส่ือมวลชนไทย. วารสาร

ภาษาและภาษาศาสตร. 31(2): 39-63 

ชื่นจิตต อธวิรกุล; และศิริพร ปญญาเมธกีลุ. (2555, มกราคม-มิถุนายน). การเช่ือมโยงความในการสนทนา

แบบเปนกนัเองระหวางเพศชายและเพศหญิง.  วารสารมนุษยศาสตรปริทัศน.  34(1): 79-100. 

รัชฎาภรณ ศรีรักษา; และศิริพร  ปญญาเมธีกุล.(2555). วาทกรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจาํวนั: 

การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวพิากษ. ใน การประชุมวิชาการ คร้ังที ่9 ระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยกําแพงแสน จังหวดันครปฐม ระหวางวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555. 

สิริพร วิริยะรักษ; และศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2555). วาทกรรมการคุกคามทางเพศท่ีปรากฏในการส่ือสาร

ออนไลน: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชงิวิพากษ.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลป

ศาสตรประยุกต คร้ังที่ 3 (The 3rd National Conference on Applied Arts: NCAA 2012)  

ณ คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วนัที่ 14 ธนัวาคม 2555. 

สุภาพ กร่ิงรัมย; และศิริพร  ปญญาเมธีกุล. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). กลวิธีการโนมนาวในการปราศรัย

หาเสียงเลือกต้ังทั่วไป ป พ.ศ.2554  ของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ.  

วารสารภาษาและภาษาศาสตร. 31(1): 22-45. 

สิรินทรา ฤทธิเดช; และศิริพร  ปญญาเมธีกลุ.(2554, มกราคม-มิถนุายน). การวเิคราะหกลวิธีการสรางรหัส

อัจฉริยะ. วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 33(1): 61-80. 

ชื่นจิตต อธวิรกุล; และศิริพรปญญาเมธีกุล. (2552, ภาคเรียนที ่2). Relevance in casual conversation 

between males and females. วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 31(2): 67-80. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2551). เรียนรูภาษาจากหองสนทนา.  ใน ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที ่2 ประจําป 

2551.  กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนดพับลิสซิง่. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2551). การเช่ือมโยงความในหองสนทนาไทย. วารสารมหาวทิยาลัยศิลปากร. 28 (1-

2): 186-221. 
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ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2549). รูปแบบการทักทายในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต. ใน พลวัตของภาษาไทย

ในปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2548, ภาคเรียนที ่1). ภาษาในหองสนทนาทางอินเทอรเนต็. วารสารมนษุยศาสตร

ปริทรรศน.  27(1): 63-71. 

 

Panyametheekul, Siriporn. (2011). Conversational Dominance in a Thai Chat Room. in ICSSH 

2011 International Conference on Social Science and Humanity, V.1. 1-75. China: 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

Panyametheekul, Siriporn. (2010). Gender and politeness in computer-mediated communication 

in Thai contexts in Journal of Korean Association of Thai Studies, V.17-2 (115-144). 

Panyametheekul, Siriporn; & Herring, S. C. (2007). Gender and turn allocation in a Thai chat room. 

in The Multilingual Internet: Language, Culture, and Communication.  Oxford: Oxford 

University Press. 

 
บทความวิจัย  (ออนไลน) 

Panyametheekul, Siriporn; & Herring, S. C. (2003). Gender and turn allocation in a Thai chat room. 

Journal of Computer-Mediated Communication, 9(1). Retrieved from 

http://jcmc.indiana.edu/vol9/issue1/panya_herring.html 

 
2. การนําเสนอผลงานวิจยั 

ตินณภา เสนหา; และศิริพร ปญญาเมธกีลุ. (2557). การโจมตีและสนบัสนุนทางการเมืองที่ปรากฏในรายการ

ชูธง.  เสนอใน การสัมมนาวชิาการ เร่ือง ภาษากับอํานาจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 

30-31 มกราคม 2557. 

รัชฎาภรณ ศรีรักษา และศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2555). วาทกรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจาํวนั: 

การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวพิากษ. เสนอใน การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 9 ระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาลัยกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ระหวางวันที่ 6-7 ธันวาคม 

2555. 

สิริพร วิริยะรักษ และศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2555). วาทกรรมการคุกคามทางเพศท่ีปรากฏในการส่ือสาร

ออนไลน: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชงิวิพากษ.  เสนอใน การประชมุวิชาการระดับชาติทาง 
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ศิลปศาสตรประยุกต คร้ังที่ 3 (The 3rd National Conference on Applied Arts: NCAA 2012)  

ณ คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วนัที่ 14 ธนัวาคม 2555. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2553). เพศและความสุภาพในการส่ือสารผานคอมพวิเตอร. นาํเสนอผลงาน 

ภาคโปสเตอรใน Thailand Research Symposium 2010, บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร ประเทศ

ไทย, ระหวางวันที่ 28-30 สิงหาคม 2553. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2551). เรียนรูภาษาจากหองสนทนา.เสนอใน ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที่ 2

ประจําป 2551 วันที่ 31 มกราคม 2551. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2550). การเช่ือมโยงความในหองสนทนาไทย. เสนอใน ศิลปากรวิจยั คร้ังที ่1 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วนัที ่22 พฤศจกิายน 2550. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2548). ภาษาในหองสนทนา. เสนอใน วนัมศว วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล.  (2547). รูปแบบการทักทายในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ต. เสนอในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ เร่ือง “ภาษา สังคม และการส่ือสาร: วัจนปฏิบัติศาสตร ภาษาศาสตรสังคม และ

วาทกรรมศึกษา คร้ังที่ 1” ระหวางวนัที ่29–30 กรกฎาคม 2547.  ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษร

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล. (2547).  ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทย: การสงผลตอกนัระหวาง

การเช่ือมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเร่ืองที่สนทนา. เสนอใน การสัมมนา

วิชาการภาษาศาสตร วันที่ 21 กรกฎาคม 2547.  ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล.(2546). ความสัมพนัธระหวางการมอบผลัดกับเพศในการสนทนาบนเครือขายทาง

อินเทอรเน็ต.เสนอใน  "วิจัยภาษาแกปญหาการส่ือสาร" การประชุมวชิาการทางภาษาศาสตรระดับ

บัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่ 6-9 ธันวาคม 2546.  ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

Panyametheekul, Siriporn. (2011). Conversational Dominance in a Thai Chat Room. Paper 

presented at International Conference on Social Science and Humanity, Singapore, 

February 27. 
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Panyametheekul, Siriporn. (2011). Gender and Politeness in Computer-Mediated Communication 

in Thai Contexts.  Paper presented at Cross Cultural Pragmatics Conference, University of 

East Anglia, UK, June 29–July 1. 

Panyametheekul, Siriporn.  (2008). Gender and Turn Allocation in a Thai Chat Room. Poster 

presented at Thailand Research Expo, Bangkok Convention Center, Thailand, September 

12-16. 

Panyametheekul, Siriporn. (2001). Coherence in a Thai Chatroom.  Paper presented at 

Colloquium for International Visitors, School of Library and Information Science, Indiana 

University, Bloomington, October 19. 

 
3. บทความวิชาการ 

ศิริพร ปญญาเมธีกุล.  (2548, มกราคม-มถิุนายน).  การสื่อสารผานคอมพิวเตอร.  วารสารมหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  1(1): 91-100. 

 
4. หนังสือ / ตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน (ออนไลน) 

เฉลียวศรี พิบูลชล; ศิริพร ปญญาเมธีกุล และคณะ. (2551). แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษ: บทเรียนตางประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: ออฟเซ็ท. 

เฉลียวศรี พิบูลชล; จินดา จาํเริญ; และศิริพร ปญญาเมธีกุล (บรรณาธิการ). (2555).  วิถีการเล้ียงดูสูวิถี

ความพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร: ปร๊ินคอนเนอร 

 
- ระดับปริญญาตรี 

เอกสารประกอบการสอนวิชา ภษ 314 ภาษาและความหมาย 

เอกสารประกอบการสอนออนไลนวิชา ภษ 314 ภาษาและความหมาย 

เอกสารประกอบการสอนออนไลนวิชา ภษ 341 ภาษาและวัฒนธรรม 

เอกสารประกอบการสอนออนไลนวิชา ภษ 426 ภาษาและอินเทอรเน็ต 

 
- ระดับปริญญาโท 

เอกสารประกอบการสอนออนไลนวิชา ภษ 531 หลักอรรถศาสตรและการวเิคราะหความหมาย 
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5. ทุนวิจัยที่ไดรับ 
5.1 งานวิจัย เร่ือง การครอบครองการสนทนาในหองสนทนาไทย (Conversational Dominance 

in a Thai Chatroom)  ไดรับทุนสนับสนนุจากงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย  ประจําป 2548  ประเภทไม

กําหนดทิศทาง  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

5.2 งานวิจัย เร่ือง เพศและความสุภาพในการส่ือสารผานคอมพวิเตอร (Gender and 

Politeness in Computer-Mediated Communication) ไดรับทุนสนบัสนุนจากงบประมาณรายได

มหาวิทยาลัย ประจําป 2549  ประเภท  Young Blood  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.3 งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะหวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย (An Analysis of 

Discourse within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ไดรับทุนสนับสนนุ

จากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: วิถีการเล้ียงดูสู

วิถีความพอเพยีง หมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

5.4 งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะหระบบหนวยเสียงและโครงสรางพยางคในการใชภาษาไทยและ

ภาษาถิน่ของชนกลุมนอยชาวกะหราง ทนุงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทาํนุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

5.5 งานวิจัย เร่ือง ลักษณะภาษาที่พบในส่ือโฆษณา (ชดุโครงการวิจยั) ไดรับทุนสนับสนนุจาก

งบประมาณรายไดคณะมนษุยศาสตร ประจําป 2553 

5.6 งานวิจยั เร่ือง การติดตามสภาพการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ ไดรับทุน

สนับสนนุจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปงบประมาณ 2555 

 

ประสบการณการสอน 
- ระดับปริญญาตรี 

ภษ 314  ภาษาและความหมาย 

ภษ 341  ภาษาและวัฒนธรรม 

ภษ 426  ภาษาและอินเทอรเน็ต 
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- ระดับปริญญาโท 

ภษ 531  หลักอรรถศาสตรและการวิเคราะหความหมาย 

ภษ 651  การวิเคราะหขอความตอเนื่อง 

 ภษ 523  ทฤษฎีอรรถศาสตรและการวิเคราะหความหมาย 

 ภษ 631  วัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉทวเิคราะห 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

ภษ 713  อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรข้ันสูง 

ภษ 751  การวิจัยดานภาษาศาสตรข้ันสูง 

ภษ 817  ความสัมพนัธระหวางวัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉท 

ภษ 832  ประเด็นปจจุบันดานปริจเฉทอิเล็กทรอนกิส 
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ชื่อ-นามสกุล ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Email attasith@g.swu.ac.th 

 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ปร.ด.) สาขา

ภาษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศศ.ม.) สาขา

ภาษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

ปริญญาตร ี - ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) สาขา

ภาษาอังกฤษ 

- การศึกษาบัณฑิต 

(กศ.บ.) สาขาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2553 

 

 

2541 

 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

สัทศาสตรและสัทวิทยา (Phonetics and Phonology) วากยสัมพันธ (Syntax) ภาษาศาสตรเชิง

ประวัติ (Historical Linguistics) ภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) 
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ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัย 

Boonsawasd, Attasith.  (2013).  Chinese Influence on Bouyei Basic Kinship Terms.  in 

Dialectologia, V.11, 67-84. 

Boonsawasd, Attasith.  (2012).  Bouyei Word Formation. in Studii de Lingvistica, V.2, 45-58. 
 
2. การนําเสนอผลงานวิจยั 

Boonsawasd, Attasith.  (2014). Disyllabic Nickname in Thai: A Socio–Historical Linguistic Study. 

Paper presented at the VII Annual International Conference on Language and Linguistics 

.Greece, July 7-10. 

Boonsawasd, Attasith.  (2011). Chinese Influence on Bouyei Basic Kinship Terms.  Paper 

presented at the XII RGJ-Ph.D. Congress, Jomthien Palm Beach and Resort, Pattaya, 

Thailand, April 1-3. 

Boonsawasd, Attasith.  (2001).  Language Identification by Tones: Lahu, Akha, Karen. Paper 

presented at the XI SEALS International Conference, Royal River Hotel, Bangkok, 

Thailand, May 16-18.  

 
3. ตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน (ออนไลน) 

- ระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- เอกสารประกอบการสอนวิชา EN 111 Listening and Speaking 1 

- เอกสารประกอบการสอนวิชา EN 131 Basic Writing  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- เอกสารประกอบการสอนวิชา Translation 1  

- เอกสารประกอบการสอนวิชา Translation 2  

- เอกสารประกอบการสอนวิชา Practical English Phonetics  

- เอกสารคําสอนวิชา English for Science ในชุดวิชาความสามารถพืน้ฐานสําหรับครูวิทยาศาสตร 

(ผูเขียนรวม) 
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- ตําราเรียนวิชา English for Reading Skills (ผูเขียนรวม) 

 
- ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- เอกสารประกอบการสอนวิชา Translation Principles for Careers มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

- เอกสารประกอบการสอนวิชา Linguistic Applications for English Language Studies 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ประสบการณการสอน 

- ระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- EN 111 Listening and Speaking I 

- EN 131 Basic Writing  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- Translation 1  

- Translation 2  

- Introduction to Linguistics  

- Linguistics for Language Teachers  

- Practical English Phonetics  

- Assessing and Exploiting Language Teaching Materials  

- Business English 1  

- Business English 2  

- English for Mass Media  

- English for Communication and Study Skills  

- English for Communication  

- English for International Communication  

- English for Science 1  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- English for Industrial Works  

- Business English 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

- English Syntax 1  

- Reading for Text Interpretation  

- Business English 2 

 
- ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Historical Linguistics  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- Translation Principles for Careers  

- Linguistic Applications for English Language Studies  

 
- ระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Selected Topics in Phonetics and Phonology (บรรยายพิเศษ)  
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

ภษ 711  สัทวทิยาข้ันสูง 

ภษ 731  ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรสังคม 

ภษ 833  การฟนฟูภาษา 
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ชื่อ-นามสกุล ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Email nattayap@swu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) University of Toronto, 

Canada 

2553 

ปริญญาโท M.A. (Linguistics) University of Quebec 

at Montreal, Canada 

2544 

ปริญญาตร ี อักษรศาสตรบัณฑิต 

(อ.บ.) สาขาวชิาภาษา

ฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

วากยสัมพันธ  (Syntax)  ระบบหนวยคํา (Morphology) สัทศาสตรและสัทวทิยา (Phonetics and 

Phonology)   

 

ผลงานทางวชิาการ 
1. บทความวจิัย 

ณัฐยา พิริยะวบูิลย. (2557). วัจนกรรมในภาษาบนปายหาเสียงและผลกระทบตอความรูสึก: กรณีศึกษาการ

เลือกต้ังผูวาราชการจงัหวักกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556.  ใน การสัมมนาวิชาการ เร่ือง ภาษากับ

อํานาจ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2557. 
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Piriyawiboon, Nattaya.  (2010).  On the Structure of Classifiers in Non-quantified Contexts in 

Mandarin and Thai.  in Proceedings of the Toronto Workshop on East Asian Linguistics, 

University of Toronto. 

Piriyawiboon, Nattaya.  (2009).  Thai Numeral Classifiers in Non-quantified Noun Phrases.  in 

Proceedings of the 2008 Canadian Linguistic Association Annual Conference,  University 

of British Columbia. 

Piriyawiboon, Nattaya.  (2008).  Algonquian Obviation Reanalysis.  in Proceedings of the 2007 

Canadian Linguistic Association Annual Conference, University of Saskatchewan. 

Piriyawiboon, Nattaya.  (2007).  Reconsidering the Obviative. in Proceedings of the 12th 

Workshop on Structure and Constituency of the Languages of the Americas, University  

of British Columbia Working Papers in Linguistics. 

 
2. การนําเสนอผลงานวิจยั 

ณัฐยา พิริยะวบูิลย.  (2557).  วัจนกรรมในภาษาบนปายหาเสียงและผลกระทบตอความรูสึก: กรณีศึกษา

การเลือกต้ังผูวาราชการจงัหวักกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556.  เสนอใน การสัมมนาวิชาการ เร่ือง 

ภาษากับอํานาจ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวนัที่ 30-31 มกราคม 2557. 

 

Piriyawiboon, Nattaya.  (2013).  Person Shift in Thai Pronouns: a Feature-geometric Approach.  

Paper presented at SEALS 24. Chulalongkorn University, May 30, 2013. 

Piriyawiboon, Nattaya.  (2008).  The Derivation of Pre-nominal Classifiers in Mandarin and Post-

nominal Classifiers in Thai.  Paper presented at the Toronto Workshop on East Asian 

Linguistics. University of Toronto, October 10. 

Piriyawiboon, Nattaya.  (2008).  The Syntax of Numeral Classifiers.  Paper presented at the 2008 

Canadian Linguistic Association Annual Conference, University of British Columbia,  

May 31 – June 2. 
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Piriyawiboon, Nattaya.  (2007).  Coda Restrictions in Menominee and Italian.  Paper presented at 

the Coronals Workshop, University of Toronto, November 9. 

Piriyawiboon, Nattaya.  (2007).  Obviation in Possessive Forms Reanalysis.  Paper presented at 

the 39th Algonquian Conference, York University, Toronto, Canada, October 9. 

Piriyawiboon, Nattaya. (2007).  Algonquian Obviation Reanalysis.  Paper presented at the 2007 

Canadian Linguistic Association Annual Conference, University of Saskatchewan, 

 May 29-31. 

Piriyawiboon, Nattaya. (2007).  Reconsidering the Obviative.  Paper presented at the 12th 

Workshop on Structure and Constituency of the Languages of the Americas, University of 

Lethbridge, March 30-April 1. 

 

3. หนังสือ / ตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน (ออนไลน) 

- ระดับปริญญาตร ี

เอกสารประกอบการสอนออนไลน ภษ 313  การศึกษาโครงสรางไวยากรณ 

เอกสารประกอบการสอนออนไลน ภษ 315  สัทศาสตรเบ้ืองตน 

 
- ระดับปริญญาโท 

เอกสารประกอบการสอนออนไลน ภษ 522  การวิเคราะหทางวากยสัมพันธ 

 

4. ทุนวจิัยทีไ่ดรับ 
4.1 งานวิจัย เร่ือง การศึกษาคําสรรพนามในภาษาไทยในเชิงอรรถศาสตรและวิทยาหนวยคํา 

ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายไดคณะมนุษยศาสตร ประจําป 2554 มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ   

4.2 งานวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพที่มีตอวัจนภาษาบนปายหาเสียงเลือกต้ังผูวา

ราชการจงัหวดักรุงเทพมหานครป 2556 ไดรับทุนสนบัสนุนจากงบประมาณรายไดคณะมนุษยศาสตร 

ประจําป 2556 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557 109 

ประสบการณการสอน 
- ระดับปริญญาตรี 

ภษ 313  การศึกษาโครงสรางไวยากรณ 

ภษ 315  สัทศาสตรเบ้ืองตน 

 
- ระดับปริญญาโท 

ภษ 511  ภาษาศาสตรและการวิเคราะหภาษา 

ภษ 522  ไวยากรณและการใชภาษา 

 ภษ 521  การวิเคราะหทางสัทศาสตรและสัทวทิยา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

 ภษ 714  วิธีวิเคราะหและโตแยงทางภาษาศาสตร 

 ภษ 712  วากยสัมพนัธข้ันสูง 

 ภษ 815  ความสัมพนัธระหวางระบบหนวยคําและวากยสัมพันธ 
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ชื่อ-นามสกุล ดร. นันทนา  วงษไทย 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Email nuntanaw@swu.ac.th 

 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานที่ศึกษา ปที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ปร.ด.)  สาขาวิชา

ภาษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษา

และการส่ือสาร 

สถาบันบัณฑติพัฒน 

บริหารศาสตร 

2543 

ปริญญาตร ี อักษรศาสตรบัณฑิต  

(อ.บ.)  สาขาวชิาภาษา

ฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 

 
สาขาที่เชีย่วชาญ 

อรรถศาสตรปริชาน (Cognitive Semantics) ภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) ภาษาศาสตร

กับการแปล (Linguistics and Translation) 

 

ผลงานทางวชิาการ 
1. บทความวิจัย 

นันทนา วงษไทย.  (2556, มกราคม–มิถุนายน).  การวเิคราะหวาทกรรมความงามในโฆษณาเคร่ืองด่ืมเพื่อ

ความงาม. วารสารมนุษยศาสตร. 20(1): 77-107. 
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นันทนา  วงษไทย. (2555, มกราคม–มิถุนายน).  อุปลักษณเชิงมโนทัศนเกี่ยวกับความตายในภาษาไทย.  

วารสารภาษาและวัฒนธรรม. 31(1): 43-64. 

นันธิกานต จนัทรอภิบาล; และนนัทนา วงษไทย. (2554). การใชคําเรียกขานคูสนทนาที่ไมคุนเคย.  ใน รวม

บทความวิจยัสารนิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท ต้ังแตป 2553-2555.  กรุงเทพฯ: คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นันทนา วงษไทย. (2553, กรกฎาคม–ธันวาคม).  สรรพนามทีท่ําหนาที่ขยาย: กรณีศึกษาเฉพาะบุรุษสรรพ

นาม.  วารสารภาษาและภาษาศาสตร.  29(1): 43-55. 

นันทนา  วงษไทย.  (2552, กรกฎาคม-ธันวาคม).  คําอางถึงตนเองของผูหญิงกับคูสนทนาที่ไมคุนเคย.  The 

Journal.  5(2): 121-136. 

 

Wongthai, Nuntana.  (2013).  The Understanding of Synaesthetic Metaphors.  Journal of Korean 

Association of Thai Studies.  20(1): 1-14. 

Wongthai, Nuntana.  (2010).  Synaesthetic Metaphors in Thai: A Cognitive Linguistic Study.  

Journal of Korean Association of Thai Studies.  16(2): 1-27. 

 
2. การนําเสนอผลงานวิจยั 

นันทนา วงษไทย.  (2553).  อุปลักษณประสาทสัมผัสในภาษาไทย.  เสนอใน สัมมนาวิชาการภาษาและ

ภาษาศาสตร ประจําป 2553  ระหวางวนัที่ 17 กันยายน 2553.  คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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 3. บทความวชิาการ 

นันทนา  วงษไทย. (2557, มกราคม–มิถนุายน).  ความสําคัญของรางกายทีม่ีตอระบบการคิด.  วารสาร

อักษรศาสตร. 43(1). (อยูระหวางตีพิมพ) 

นันทนา  วงษไทย. (2555, มกราคม–มิถนุายน).  ประสาทสัมผัส: พื้นฐานของระบบมโนทัศนแบบ  

อุปลักษณ.  วารสารอักษรศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร.  33(2): 249-270. 

 
4. ทุนวิจัยที่ไดรับ 

4.1 งานวิจยั เร่ือง การศึกษาช่ือน้าํพริกใน 4 ภาค: ภาพสะทอนความเปนอยูและวฒันธรรมไทย

ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายไดคณะมนุษยศาสตร ประจําป 2556 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

4.2 งานวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางรางกาย ความคิด และภาษา : การวเิคราะหสํานวน 

สุภาษิต คําพังเพยไทยทีน่ําอวัยวะรางกายมาเปรียบ  ไดรับทุนสนับสนนุจากงบประมาณรายไดคณะ

มนุษยศาสตร ประจําป 2556 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   

 
ประสบการณการสอน 

- ระดับปริญญาตรี 

ภษ 314 ภาษาและความหมาย 

ภษ 341 ภาษาและวัฒนธรรม 

ภษ 416 ภาษาศาสตรและการแปล 
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- ระดับปริญญาโท 

ภษ 531 หลักอรรถศาสตรและการวเิคราะหความหมาย 

ภษ 651 การวเิคราะหขอความตอเนื่อง 

ภษ 652 สัมมนาภาษาศาสตร 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

  ภษ 713  อรรถศาสตรและวจันปฏิบัติศาสตรข้ันสูง 

  ภษ 721  ภาษาศาสตรปริชาน 

 ภษ 731  ประเด็นปจจุบันดานภาษาศาสตรสังคม 
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