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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
มีความร่วมมือกบั Illinois States University และ Victoria University of Wellington   ซึง่มีข้อตกลงร่วมกนั (MOU)  

ในการแลกเปล่ียนอาจารย์ นิสิต เพ่ือศกึษาและทํางานวิจยัร่วมระหวา่ง 2 มหาวิทยาลยั 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง ช่ือเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)  

โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรปรับปรุงนีใ้นภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2559 
ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559  

เม่ือวนัท่ี 25 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 
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1. นกัภาษาศาสตร์ 
2. อาจารย์ 
3. นกัวจิยัด้านภาษา 
4. นกัวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ 
5. นกัแปล/ลา่ม 
6. นกัสื่อสารมวลชน 
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สมาชิกจําเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านทักษะอาชีพ และมีความโดดเด่นด้านทักษะสื่อสารภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอังกฤษท่ี
เข้มแข็ง ซึ่งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีข้อตกลงให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง   ในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ประเทศต่างๆ ในภมิูภาคอาเซียน   
         อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ําเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ   
ในประชาคม เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย (สํานกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558: ออนไลน์) นอกจากนี ้บริษัท
เอ็ดดเูคชนั เฟิร์สท์ (อีเอฟ) สถาบนัภาษาในประเทศองักฤษ เปิดเผยการจดัอนัดบัทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของ 60 ประเทศ
ทัว่โลกประจําปี 2013 โดยแบง่เป็นห้าประเภท ได้แก่ “ทกัษะสงูมาก” “ทกัษะสงู” “ทกัษะปานกลาง” “ทกัษะต่ํา” และ  “ทกัษะ
ต่ํามาก” พบว่าประเทศไทยอยู่ท่ี 55 จาก 60ประเทศ โดยร่วงจากอนัดบัเดิมท่ี 53 ในปี 2012 ซ่ีงจดัว่าอยู่ในประเภท “ทกัษะ
ต่ํามาก” 
         จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยจําเป็นต้องพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษให้สูงขึน้ เพ่ือให้ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และนําไปสู่การเพิ่มระดับศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ในประชาคม อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการดึงดูดให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึน้ 
ด้วยเหตุนี ้การพฒันาหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาของประเทศไทยท่ีมีมาตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนัจงึมีความสําคญัอย่างยิ่ง ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและเล็งเห็น
ว่าหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ ในวาระ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ จึงได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนภาษา และเน้น   
การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบค้นหาความรู้ทางภาษาศาสตร์ด้วยตนเองตามแนวทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนําความรู้
ท่ีได้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ โดยมุ่งหวงัจะพัฒนาและผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ภาษา   
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ขัน้สูง และสามารถสอนภาษาตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์ เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน   
ในตลาดแรงงานปัจจบุนั 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         ตามแผนความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
ประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนล้วนประกอบไปด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ละชาติพันธ์ุจะมีภาษาและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป การตระหนกัถงึความแตกต่างด้านภาษาและวฒันธรรม และการยอมรับความหลากหลายของแต่
ละเชือ้ชาติจะนําไปสู่การอยู่ร่วมกนัและสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างสมาชิก หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ตระหนกัถึงความแตกต่างของกลุม่คน ภาษาและวฒันธรรมดงักล่าว จงึปรับปรุงหลกัสตูรให้มีเนือ้หารายวิชาท่ี
สร้างให้ผู้ เรียนมีความเป็นกลาง ไม่มีอคติกบัภาษาอ่ืนท่ีมีความแตกตา่งจากภาษาของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือประเทศไทย
เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศในกลุม่สมาชิกอย่างเสรี รวมถึงชาวต่างชาติหลัง่ไหล
เข้ามามากขึน้ ความเคารพและให้เกียรติภาษาอื่นวา่มีศกัดิ์ศรีไม่แตกต่างจากภาษาของตนเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะดําเนินชีวิตและ
ทํากิจการต่างๆ ร่วมกนัในสงัคมอย่างราบร่ืนและยงัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกจิของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมภาควิชาภาษาศาสตร์เล็งเห็นความสําคัญของการผลิต 

ครูสอนภาษาที่มีองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์มีความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ถึงแก่นแท้ของภาษา ซึง่เป็นแกนหลกัในการเรียนและ 
การสอนในทุกภาษา ทัง้นี  ้เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความลุ่มลึกด้านภาษา เน่ืองจาก
ภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นศาสตร์ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบทําให้ผู้ เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ  ความรู้ทางภาษาศาสตร์
จึงเป็นพืน้ฐานสําคญัสําหรับผู้ ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัภาษาทัง้ครู อาจารย์ นกัแปล ล่าม นกัวิจัยวิเคราะห์ภาษา นกัวิชาการ 
นกัเขียน  
      

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกจิของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชัน้นําในการผลิตครูมาเป็นระยะเวลายาวนาน  รวมถึง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมดงักล่าวมาข้างต้น  ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงปรับปรุงหลกัสตูรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ เพิ่มสาขาวิชาการสอนภาษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรครูให้มีความเช่ียวชาญ และมี   
ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงแก่นแท้ของภาษาซึง่เป็นแกนหลกัในการเรียนและการสอนทกุภาษา อนัจะเป็นการผลิตและพฒันา
บคุลากรและครูท่ีมีคณุภาพสูต่ลาดแรงงานและชว่ยยกระดบัคณุภาพการศกึษาไทยต่อไปในอนาคต 
 

 13. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ เน้นศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย เพ่ือตอบสนองและสนับสนุนในทุกศาสตร์   

แหง่ภาษา 
     
1.2 ความสาํคัญ 
เพ่ือเป็นการสร้างมหาบณัฑิตของหลกัสตูรฯ ให้เป็นนกัวิเคราะห์ภาษา ซึง่จะสามารถเป็นสว่นหนึง่ในการช่วยแก้ปัญหาท่ี

พบในเร่ืองขีดความสามารถทกัษะด้านภาษาของคนไทย โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จงึได้รับการพฒันาเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยกุต์ และฝึกให้ผู้ เรียนนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการทําวิจยัทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 
และการสอนภาษา เพ่ือวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษา  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางภาษาศาสตร์ พฒันาคุณภาพการเรียน
การสอน และการใช้ภาษาเพื่อให้เกิดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสาขาภาษาศาสตร์และการเรียนการ
สอนภาษา 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 
            หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มี

คณุลกัษณะ ดงันี ้
          1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต์อย่างลกึซึง้ 
          2.  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลกัการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม และสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศกึษา
ตอ่ในระดบัสงูได้ 
                    3.  ตระหนกัถงึคณุค่าของภาษา และเคารพศกัด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทกุภาษา 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพัฒนา 
ยทุธศาสตร์ และตวับ่งชีก้ารพฒันาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูร ดงันี ้

พ.ศ. 2559  เปิดรับนิสิตใหม่ซึง่เป็นรุ่นแรกของหลกัสตูรปรับปรุงนี ้
พ.ศ. 2560-2561  ให้นิสิตปัจจบุนั  อาจารย์ผู้สอน  และอาจารย์พิเศษประเมินหลกัสตูร 
พ.ศ. 2562-2563  ทําวจิยัเพ่ือประเมินและติดตามผลการใช้หลกัสตูร 
พ.ศ. 2564  ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวจิยัและสถานการณ์ภายนอกด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
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แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้

การพฒันาหลักสูตร 
 ทําวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ติดตาม

ประเมินผลการใช้หลกัสตูร 

 
 นําผลการประเมินการดําเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ.7 มาเป็น
ข้อมลูในการทําวิจยั 

 กําหนดให้นิสติปีสดุท้าย/บณัฑิต
ใหม่ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษประเมินหลกัสตูร 

 
 มคอ.7 รายงานผลการ

ดําเนินการของหลกัสตูร 
 
 รายงานผลการประเมินจาก

นิสิตปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่
และอาจารย์ผู้สอน 

  ประเมินความพงึพอใจของ
บณัฑิตและผู้ใช้บณัฑิตท่ีมี
คณุภาพหลกัสตูร 

 
 วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ี

มีผลกระทบตอ่การผลติบณัฑิต 
 วิเคราะห์ภาวะการได้งานทําของ

บณัฑิต 

 รายงานการประเมิน 
ความพงึพอใจของบณัฑติ
และผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่
คณุภาพหลกัสตูร 

 สรุปบทวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 จํานวนมหาบณัฑิตได้งานทํา
ร้อยละ100 

 จัด ทํ าหลักสูต รป รับป รุงฉบับ ร่าง 
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

 เชิญผู้ทรงคณุวฒิุจาก
สถาบนัการศกึษาทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทัง้ผู้ มี 
สว่นได้สว่นเสียมาวิพากษ์
หลกัสตูร 

 ปรับปรุงหลกัสตูรตามผล 
การวิพากษ์ 

 รายงานสรุปผลการวิพากษ์
จากผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
 

 หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง 

การพฒันาการเรียนการสอน 
 พฒันาคณาจารย์ด้านการทําวจิยั 

และการเรียนการสอน 

 
 สนบัสนนุให้อาจารย์ทําวิจยั

ร่วมกบัสถาบนัอ่ืนและผลิต
งานวิจยัสหสาขาวิชาทัง้
ระดบัชาติและนานาชาต ิ

 สนบัสนนุแหลง่ทนุในการตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยั 
ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 

 
 ร้อยละของอาจารย์ประจํา 

ท่ีมีงานวิจยัร่วมกบัสถาบนัอ่ืน
และสหสาขาวิชา 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจํา 
ท่ีมีผลงานวิจยัตีพมิพ์เผยแพร่ 
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แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้

  สนบัสนนุให้อาจารย์นําเสนอ
ผลงานวิจยัทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจํา 
ท่ีนําเสนอผลงานวิชาการ 
ทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

  สนบัสนนุให้อาจารย์เป็น 
Visiting professors  

 บรูณาการการวจิยัและการเรียน
การสอนกบัการบริการวชิาการ
เพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคม 

 ร้อยละของการเป็น  
Visiting professors 

 ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ 
และวชิาชีพท่ีตอบสนอง 
ความต้องการพฒันาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสงัคมตอ่อาจารย์ประจํา 

 พฒันานิสิตด้านการทําวจิยั  สนบัสนนุให้นิสติตีพมิพ์/เผยแพร่
และนําเสนอ ผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการ/การประชมุ
วิชาการระดบันานาชาต ิ

 สนบัสนนุให้นิสติร่วมทําวิจยักบั
คณาจารย์ในสถาบนั 

 จํานวนนิสติท่ีตีพิมพ์และ
นําเสนอผลงานวจิยัคิดเป็น
ร้อยละ 100 

 จํานวนบทความวิจยั 
ท่ีตีพิมพ์/นําเสนอใน
วารสารวิชาการ/การประชมุ
วิชาการระดบันานาชาต ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา ภาษาศาสตร์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 9 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกวา่ 15 สปัดาห์  ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554 

 
2. การดาํเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศกึษาต้น             เดือนสงิหาคม–เดือนธนัวาคม 
ภาคการศกึษาปลาย         เดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัตขิองผู้ เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2554 (ภาคผนวก ก) 

2) เป็นผู้สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิตไม่จํากดัสาขา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ
เป็นบคุคลท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมคัรเข้าศกึษาได้ 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตท่ีเข้ามาศกึษาในหลกัสตูรอาจประสบปัญหาด้านทกัษะการเรียนในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีต้องค้นคว้าและพึง่พาตนเอง 

ความรู้พืน้ฐานทางภาษาศาสตร์ ทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียนภาษาองักฤษ และการขาดแคลนทนุทรัพย์ หลกัสตูรฯ ได้สรุป
ปัญหาของนิสติแรกเข้า ดงัต่อไปนี ้

1) นิสติมีความรู้พืน้ฐานทางด้านภาษาศาสตร์ไม่เทา่เทียมกนั  เน่ืองจากหลกัสตูรเปิดรับสมคัรนิสติทกุสาขาวิชา 
2) นิสิตมีพืน้ฐานทักษะภาษาองักฤษในระดับปานกลาง  เน่ืองจากไม่ได้กําหนดความสามารถทางภาษาองักฤษ 

ก่อนแรกเข้า 
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3) นิสิตขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์  เน่ืองจากนิสิตส่วนมากมีพืน้ฐานทางด้านภาษาและมนุษยศาสตร์ ซึ่งถูกฝึกมา 
ในลกัษณะการมองภาพรวมมากกวา่การหาเหตผุลตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 

4) นิสติขาดทกัษะการโต้แย้งเชิงวิชาการ  เน่ืองจากความเข้าใจผิดเร่ืองแนวคิดการแสดงความคิดเห็นหรือการวจิารณ์
อย่างสร้างสรรค์ (Constructive criticism)  

5) นิสติขาดทนุทรัพย์ในการศกึษา เน่ืองจากตําราเรียนและหนงัสือด้านภาษาศาสตร์มีราคาค่อนข้างสงู 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
หลกัสตูรฯ มีการแก้ไขนิสติท่ีมีปัญหาแรกเข้าดงันี ้ 

1) หากนิสิตไม่มีพืน้ฐานด้านภาษาศาสตร์ จะต้องมีการปรับพืน้ฐาน โดยเข้าร่วมโครงการปรับพืน้ฐานด้าน
ภาษาศาสตร์ก่อนเปิดเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าเรียนในหลกัสูตร หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภษ 501 
ภาษาและภาษาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 โดยไม่นบัหน่วยกิต 

2) หลกัสตูรฯ เปิดสอนเสริมทกัษะภาษาองักฤษให้นิสิตชัน้ปีท่ี 1 โดยมีผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศเพ่ือพฒันาทกัษะ
ทางภาษาและทกัษะการเรียน (Study skills) ในระดบัสงู 

3) หลกัสตูรฯ กําหนดให้อาจารย์ฝึกนิสติให้วิเคราะห์ข้อมลูภาษา และนําเสนอความคิดเห็นในชัน้เรียน พร้อมทัง้เขียน
รายงานการวเิคราะห์บทความวชิาการและบทความวิจยัในแตล่ะรายวชิา 

4) หลักสูตรฯ จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนการโต้แย้งทางวิชาการ 
ทกุปีการศกึษา รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์และสนบัสนนุให้เข้าร่วมประชมุวิชาการภายนอก 

5) หลกัสตูรฯ ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทนุภายใน/ภายนอกสถาบนัให้แก่นิสติอยา่งตอ่เน่ือง 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จาํนวนนิสิต 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชัน้ปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 10 10 10 10 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

 
รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     
คา่ตอบแทนผู้สอน (เช่น 36 หนว่ยกิต X 1,200 บาทต่อชัว่โมง X 18 ครัง้ต่อภาค) 777,600 
คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (ทัง้หลกัสตูร หรือ ค่าใช้จา่ยต่อปี X 2) 200,000 
คา่จ้างบคุลากรของหลกัสตูร (ถ้ามี) 
คา่ครุภณัฑ์ท่ีต้องใช้สาํหรับนิสติหนึง่กลุม่ (ถ้ามี) 
ทนุเรียนดีสาํหรับนิสติรุ่นนัน้ (ถ้ามี) 
คา่ใช้จ่ายเพือ่การประชาสมัพนัธ์ (ถ้ามี) 
กิจกรรมตามท่ีระบใุนโครงสร้างหลกัสตูร (เช่น ศกึษาระยะสัน้/ทําวจิยัในตา่งประเทศ)  

อื่นๆ (ระบ)ุ 
→ค่าใช้จ่ายรวม  977,600 

  →ค่าใช้จ่ายตอ่หวั (คา่ใช้จา่ยรวม/จํานวนนิสติขัน้ต่ํา เชน่ 25 คน)  65,173 65,173 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบนั/สาํนัก   72,415 
งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต่ํา 5%) 3,621 
งบวิจยัของหน่วยงาน (ขัน้ต่ํา 5%) 3,621 

  คา่สว่นกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ ___ (ถ้ามี)         -   

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 82,415 

คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 10,000 
  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) -   
หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลัย (15%) 14,544 96,959 

        

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 34,260 131,219 
คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (5,450 X 2) 10,900 
คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 X 2) 6,000 
คา่ธรรมเนียมสาํนกัคอมพิวเตอร์ (1,300 X2) 2,600 

  คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั (7,380 X 2) 14,760   

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร   130,000 
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3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวชิาบงัคับ กาํหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดังนี ้

    ภษ 501              ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์ภาษา*                                        3 (2 – 2 – 5) 
    LI  501               Linguistics and Language Analysis       
    ภษ 511   สทัวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง                          3 (2 – 2 – 5) 
    LI   511   Phonology and Phonological Analysis                          
    ภษ 512   วากยสมัพนัธ์และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์                   3 (2 – 2 – 5) 
    LI   512   Syntax and Syntactic Analysis                           
    ภษ 513   อรรถศาสตร์และการวิเคราะห์ความหมาย                                3 (2 – 2 – 5) 
    LI   513   Semantics and Semantic Analysis                                     
    ภษ 521   วจันปฏิบตัิศาสตร์และปริจเฉทวิเคราะห์            3 (2 – 2 – 5) 
    LI   521   Pragmatics and Discourse Analysis                          

                  ภษ 541   การวิจยัด้านภาษาศาสตร์              3 (2 – 2 – 5) 
                  LI   541   Research in Linguistics    
                  ภษ 642   สมัมนาภาษาศาสตร์**               3 (2 – 2 – 5) 
     LI   642   Seminar in Linguistics     
                หมายเหตุ  *หลกัสตูรฯ กําหนดให้นิสติท่ีไม่มีพืน้ฐานด้านภาษาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบั
หน่วยกิต 

                               **หลกัสตูรฯ กําหนดให้นิสติท่ียงัไม่สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เข้าเรียน
รายวิชาสมัมนาภาษาศาสตร์ทกุภาคเรียน จนกวา่จะสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เสร็จสิน้  

2. หมวดวชิาเลือก กาํหนดให้เรียน 6-12 หน่วยกติ ดังนี ้
ภษ 514   ระบบหน่วยคํา                3 (2 – 2 – 5)    

      LI  514   Morphology                  
                   ภษ 531   ภาษาศาสตร์จิตวิทยา               3 (3 – 0 – 6) 
      LI  531   Psycholinguistics                
      ภษ 532   ภาษาศาสตร์สงัคม               3 (3 – 0 – 6) 
      LI   532   Sociolinguistics                 
                   ภษ 533   การรับรู้ภาษาท่ีสอง               3 (2 – 2 – 5) 

                   LI   533   Second Language Acquisition                            

                   ภษ 534   วิธีสอนภาษาท่ีสองในศตวรรษท่ี 21               3 (2 – 2 – 5) 

                   LI   534   Methods of Second Language Teaching in 21st Century      
                   ภษ 615   สทัวทิยาและสทัศาสตร์               3 (2 – 2 – 5) 
                   LI   615   Phonology and Phonetics 
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                  ภษ 635 การพฒันาสื่อการเรียนการสอน 3 (2 – 2 – 5) 

                  LI   635    Materials Development    

                  ภษ 636   การพฒันาหลกัสตูรภาษา               3 (2 – 2 – 5) 

           LI   636   Language Curriculum Development 
     ภษ 643   การศกึษาเฉพาะเร่ือง               3 (1 – 4 – 4) 
          LI   643   Specialized Topic     
 
               3. หมวดสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 
                   ภษ 688   สารนิพนธ์                                                                               6 หน่วยกิต 
                   LI 688  Master project 

 ภษ 699   ปริญญานิพนธ์                                                                        12 หน่วยกิต 
                   LI 699   Thesis 

 
ความหมายของรหสัวิชา 
1) รหสัตวัอกัษร   
ภษ (LI) หมายถงึ ภาษาศาสตร์ 
2) รหสัตวัเลข   

- เลขตวัแรก หมายถึง ชัน้ปีท่ีเรียน 
- เลขตวักลาง หมายถึง กลุม่วิชา 

1     เสยีง คํา  ไวยากรณ์ ความหมาย 
2     การวิเคราะห์การใช้ภาษา 
3     ภาษาศาสตร์ประยกุต์ การสอนภาษา 
4     การสมัมนาและการวิจยั 
8     สารนิพนธ์ 
9     ปริญญานิพนธ์ 

- เลขตวัท้าย หมายถงึ ลําดบัท่ีรายวิชาตามเลขรหสัตวักลาง 
3) ความหมายของเลขรหสัแสดงจํานวนหน่วยกิต 

- เลขรหสันอกวงเลบ็   หมายถงึ จํานวนหนว่ยกิตทัง้หมดของรายวิชา 
- เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 1   หมายถึง จํานวนชัว่โมงทฤษฎี 
- เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 2   หมายถึง จํานวนชัว่โมงปฏิบตัิ 
- เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 3   หมายถึง จํานวนชัว่โมงท่ีศกึษาด้วยตนเอง 
 

 



หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา ภาษาศาสตร์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 15 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตรแผนก แบบ ก 2 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 501 ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์ภาษา* 3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 511 สทัวทิยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง  3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 512 วากยสมัพนัธ์และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ 3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 513 อรรถศาสตร์และการวิเคราะห์ความหมาย 3 (2 – 2 – 5) 
 รวม 9 

หมายเหตุ  *หลกัสตูรฯ กําหนดให้นิสติท่ีไม่มีพืน้ฐานด้านภาษาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหนว่ยกิต 
 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 521 วจันปฏิบตัิศาสตร์และปริจเฉทวิเคราะห์ 3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 541 การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ 3 (2 – 2 – 5) 
วิชาเลือก 1 รายวิชา 3 
 รวม 9 

 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 642 สมัมนาภาษาศาสตร์ 3 (2 – 2 – 5) 
วิชาเลือก 1 รายวิชา 3 
 รวม 6 

 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 699  ปริญญานิพนธ์    12 
 รวม 12 
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หลักสูตรแผน ข 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 501 ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์ภาษา* 3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 511 สทัวทิยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง 3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 512 วากยสมัพนัธ์และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ 3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 513 อรรถศาสตร์และการวิเคราะห์ความหมาย 3 (2 – 2 – 5) 
 รวม 9 

หมายเหตุ  *หลกัสตูรฯ กําหนดให้นิสติท่ีไม่มีพืน้ฐานด้านภาษาศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหนว่ยกิต 
 
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 521 วจันปฏิบตัิศาสตร์และปริจเฉทวิเคราะห์ 3 (2 – 2 – 5) 
ภษ 541 การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ 3 (2 – 2 – 5) 
วิชาเลือก 2 รายวิชา 6 
 รวม 12 

 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 642 สมัมนาภาษาศาสตร์ 3 (2 – 2 – 5) 
วิชาเลือก 2 รายวิชา 6 
 รวม 9 

 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหสัวชิา ช่ือวิชา หน่วยกติ 
ภษ 688 สารนิพนธ์    6 
 รวม 6 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวชิา 
ภษ 501   ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์ภาษา*  3  (2 – 2 – 5) 
LI 501   Linguistics and Language Analysis 
มโนทศัน์พืน้ฐานทางภาษาเชิงพทุธิปัญญา ภาษาภายนอกและภาษาภายใน ตวับง่ชีท่ี้ทําให้ภาษาแตกตา่ง

จากการสื่อสาร ความหลากหลายทางภาษา การเปล่ียนแปลงของภาษา การแปรภาษา วเิคราะห์ระบบเสียง ระบบ
หน่วยคํา โครงสร้างไวยากรณ์ และความหมาย ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาภายนอกและภาษาภายใน กลไกภาษา
กบัสมอง การรับรู้และการเรียนรู้ภาษา 

 
              *สําหรับผู้ ท่ีไมมี่พืน้ฐานด้านภาษาศาสตร์ 
 

ภษ 511  สทัวทิยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง  3 (2 – 2 – 5) 
LI 511  Phonology and Phonological Analysis 
 
ทฤษฎีสทัวิทยาและระบบเสียงภาษา ความเป็นไปได้และคาดคะเนความเป็นไปไม่ได้ของระบบหน่วยเสียง

โดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสทัศาสตร์และสทัวิทยา สทัวิทยาเพ่ิมพูน สทัวิทยาแยกส่วน 
สทัวิทยาเหนือหน่วยแยกส่วน สทัวิทยาสทัสมัพนัธ์ สทัวิทยาคําศพัท์ ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ อภิปรายและ
เปรียบเทียบทฤษฎีสทัวิทยาคลาสสิกและทฤษฎีสทัวิทยาร่วมสมยั    

 
ภษ 512  วากยสมัพนัธ์และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์  3 (2 – 2 – 5) 
LI 512  Syntax and Syntactic Analysis 
 
ทฤษฎีวากยสมัพันธ์  ไวยากรณ์โครงสร้างวลี  วากยสมัพันธ์เอกซ์บาร์  กฎปริวรรต  มินิมัลลิซึ่ม  รวมทัง้

หลกัการและข้อจํากดัสากล การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ตามกรอบทฤษฎีท่ีเหมาะสม 
 

ภษ 513  อรรถศาสตร์และการวเิคราะห์ความหมาย  3 (2 – 2 – 5) 
LI 513  Semantics and Semantic Analysis 
 
ทฤษฎีและหลักการทางอรรถศาสตร์  ความหมายในระดับคํา  ประโยค   และข้อความต่อเน่ือง   

การส่ือความหมายทางตรง  ความหมายทางอ้อม  และการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาท่ีสนใจตามกรอบทฤษฎี
อรรถศาสตร์ 
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ภษ 514 ระบบหน่วยคํา  3 (2 – 2 – 5) 
LI 514  Morphology 
 

การวิเคราะห์การสร้างคํา หน่วยคําเรียง หน่วยคําซ้อนและหน่วยคํารวม การศกึษาทฤษฎีคลาสสิกและร่วม

สมยัด้านกฎเกณฑ์การสร้างคํา คลงัศพัท์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาหน่วยคํากบัวากยสมัพนัธ์ 

 
ภษ 521   วจันปฏิบตัศิาสตร์และปริจเฉทวเิคราะห์       3 (2 – 2 – 5) 
LI 521  Pragmatics and Discourse Analysis 
 
ทฤษฎีวัจนกรรม  หลักการใช้ความร่วมมือในการสนทนา  ความสุภาพ  การวิเคราะห์ความหมายของ

ถ้อยคําในบริบท  การใช้ภาษาในบริบททางสังคม  บทบาทและอิทธิพลของผู้ ส่งสาร-ผู้ รับสารในการสนทนา   
การวิเคราะห์บทสนทนาและปริจเฉทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  รวมถึงการวิเคราะห์ภาษาท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทย ุ 
โทรทศัน์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภษ 531 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  3 (3 – 0 – 6) 
LI 531 Psycholinguistics 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสอง  พัฒนาการทางภาษาด้านเสียง  คําศัพท์  การเรียงคํา   

การเรียนรู้กลไกและกระบวนการทางความคิด ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัสมองและงานวิจยัด้านภาษาศาสตร์
จิตวิทยา 

 
ภษ 532  ภาษาศาสตร์สงัคม      3 (3 – 0 – 6) 
LI 532   Sociolinguistics 
 
หลกัการและงานวิจยัด้านภาษาศาสตร์สงัคม  ปัจจยัทางภาษาและสงัคม การแปรของภาษา  ทศันคติทาง

ภาษาของคนในสงัคมไทย ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสงัคมตะวนัตก ทําเนียบภาษา วจันลีลา  นโยบาย
ภาษา และการนําไปใช้ 
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ภษ 533  การรับรู้ภาษาท่ีสอง         3 (2 – 2 – 5) 

LI  533  Second Language Acquisition 

 
ทฤษฎีการรับรู้ภาษาท่ีสอง ความเข้าใจผิดพลาดกบัการเรียนรู้ภาษา ความแตกต่างของกระบวนการรับรู้  

ภาษาแรกและภาษาท่ีสอง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กและผู้ ใหญ่ การพฒันาความสามารถทางภาษา
ให้แก่ผู้ เรียนท่ีมีศกัยภาพเดน่และด้อย  การวิจยัด้านการรับรู้ภาษาท่ีสอง การวิเคราะห์ข้อมลูระหวา่งภาษา 
 

ภษ 534  วิธีสอนภาษาท่ีสองในศตวรรษท่ี 21            3 (2 – 2 – 5) 

LI 534  Methods of Second Language Teaching in 21st Century 

 
แนวคิดและเทคนิคการสอนภาษาที่สองท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นิสิตเกิดความ

เช่ียวชาญด้านวิธีสอนภาษา และมีแนวคิดด้านการสร้างกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียนภาษามีความคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และมีทกัษะสื่อสาร วิธีสอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน วิธีสอนภาษาตามทฤษฎีการเรียนรู้
พทุธิปัญญา วิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  วิธีสอนภาษาแบบร่วมมือ  วธีิสอนภาษาแบบโครงงาน  วิธีสอนภาษาแบบ
แก้ปัญหา วิธีสอนภาษาโดยใช้ส่ือมัลติมิเดีย  รวมทัง้การฝึกวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยของแต่ละวิธีสอน  การเขียน
แผนการสอน และการทดลองสอน 
 

ภษ 541  การวิจยัด้านภาษาศาสตร์             3 (2 – 2 – 5) 
LI 541 Research in Linguistics 
 
วิธีวิจยัด้านภาษาศาสตร์  การตัง้สมมติฐานและคําถามในงานวจิยั  วิธีเก็บข้อมลูภาษา การวิจยัภาคสนาม  

การวิ เค ราะห์ ข้อมูลภาษา   ส รุปผลการ วิจัย  การเขียนบทคัดย่ อ   การอ้างอิ ง   การนํ า เสนอผลงาน 
ในการประชุมวิชาการ  การตีพิมพ์งานวิจยัในวารสารวิชาการทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ  และเน้นจริยธรรมใน
การวิจยั 
 

ภษ 615  สทัวิทยาและสทัศาสตร์        3 (2 – 2 – 5) 
LI 615  Phonology and Phonetics 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาโดยใช้ทฤษฎีสทัวิทยาและสัทศาสตร์  การพิสูจน์ปรากฏการณ์ทางภาษาด้วย

หลกัการทางกลสทัศาสตร์  สรีรสทัศาสตร์  และโสตสทัศาสตร์ 
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ภษ 635  การพฒันาส่ือการเรียนการสอน          3 (2 – 2 – 5) 
LI 635  Materials Development 

 
แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีการสอนภาษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนและการสอนภาษา การสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือการออกแบบ การสร้างและ
ปรับปรุงสื่อการสอนทัง้สื่อสิง่พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ภษ 636  การพฒันาหลกัสตูรภาษา            3 (2 – 2 – 5) 
LI 636  Language Curriculum Development 
 
ทฤษฎีการออกแบบหลกัสูตรการสอนภาษา องค์ประกอบของการพฒันาหลกัสูตร ประเภทของหลกัสตูร   

การเปล่ียนแปลงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาความต้องการของผู้ เรียน   
การประเมินหลกัสตูรจากผู้ เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องและการประเมินหลกัสตูรท่ีหลากหลาย รวมทัง้
การฝึกปฏิบติัออกแบบหลกัสตูรการสอนภาษา 
 
                ภษ 642  สมัมนาภาษาศาสตร์            3 (2 – 2 – 5) 

  LI 642  Seminar in Linguistics 
 
การวิเคราะห์บทความวิจยั  สมัมนาประเด็น  ปัญหาของการใช้ภาษา หรือข้อโต้แย้งทางภาษาศาสตร์ ท่ีอยู่

ในความสนใจของนิสิต  โดยการศกึษาและวิเคราะห์บทความวิจยั 
 
ภษ 643  การศกึษาเฉพาะเร่ือง             3 (1 – 4 – 4) 
LI 643  Specialized Topic  
 
การค้นคว้าประเด็นปัญหาทางภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์  หรือการสอนภาษา โดยใช้หลกัการ

ทางภาษาศาสตร์และกระบวนการวิจยัด้วยตนเองตามความสนใจรายบคุคล 
 
ภษ 688  สารนิพนธ์           6  หนว่ยกิต 
LI 688  Master Project 
 
การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลด้านภาษาศาสตร์  ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถของผู้ เรียนในการ

ตัง้สมมติฐาน วิธีเก็บข้อมูลภาษา วิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป  และนําผลการวิจัยท่ีได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษา หรือนําไปประยกุต์กบัศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และเน้นจริยธรรมในการวิจยั 
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ภษ 699  ปริญญานิพนธ์            12 หนว่ยกิต 
LI 699 Thesis 
การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นของภาษาศาสตร์  

งานวิจัยควรมีความสําคัญและแสดงให้เห็นความสามารถของผู้ เรียนในการนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาด้านภาษาและภาษาศาสตร์  และเน้นจริยรรมในการวจิยั 
 
         3.2 ช่ือ สกุล เลขประจาํตัวประชาชน ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

ลาํดับ
ที่ 

รายช่ือ
คณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

1* รศ.ดร.สกุญัญา  
เรืองจรูญ 

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

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

3-2299-00125-47-1     

2* ผศ.ดร.ศิริพร  
ปัญญาเมธีกลุ 

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

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3-1012-02948-08-5 

3* ผศ.ดร.นนัทนา  
วงษ์ไทย 

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

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

    3-1009-04857-67-4 

4 รศ.วรรณกานต์ 
ลขิิตรัตนพร 

ค.บ. (ภาษาองักฤษ), 2524
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยกุต์), 2535 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ 

3-5402-00053-26-4 
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ลาํดับ
ที่ 

รายช่ือ
คณาจารย์ 

 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบนัที่สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

5 อ.ดร.อรรถสิทธ์ิ 
บญุสวสัดิ ์

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

มหาวิทยาลยับรูพา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3-2604-00375-69-1 

6 อ.ดร.เมแกน ลยุ B.A. Honours 
(Linguistics), 2550  
M.A. (Linguistics), 2551 
Ph.D. (Linguistics), 2558 

University of British 
Columbia, Canada 
University of Toronto 
University of British 
Columbia, Canada 

GL977181 

 

 
*อาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลกัสตูร 

 
 
        3.2.2 อาจารย์ประจาํ 
ลาํดับ
ที่ 

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สาํเร็จการศึกษา 

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

2 ผศ.ดร.ศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3 ผศ.ดร.นนัทนา  วงษ์ไทย ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
4 รศ.วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต์), 2535 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบรีุ 
5 อ.ดร.อรรถสทิธ์ิ  บญุสวสัด์ิ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 
6 อ.ดร.นรินธร สมบติันนัท์ แบร์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2556 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
7 อ.ดร.เมแกน ลยุ Ph.D. (Linguistics), 2558 University of British 

Columbia, Canada 
8 อ.นิโคล ลาซาส M.A. (Applied Linguistics), 2544 University of 

Massachusetts, Boston, 
USA 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ลาํดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่สาํเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.มล.จรัลวไิล จรูญโรจน์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2544 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2 ผศ.ดร.ทรงธรรม อนิทจกัร Ph.D. (Linguistics), 2544 University of London, UK 
3 ผศ.ดร.สาวติรี คทวณิช Ph.D. (Linguistics/ POLIS), 

2546 
University of Leeds, UK 

4 ผศ.ดร.พิทยาวฒัน์ พิทยาภรณ์ Ph.D. (Linguistics), 2552 Cornell University, USA 
5 ดร.จนัทิมา อิงคพานิชกิจ อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2549 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
6 ดร.ปนนัดา เลอเลศิยตุิธรรม อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2550 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
7 ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8 ดร.จฑุามณี ออ่นสวุรรณ Ph.D. (Linguistics), 2548 University of Michigan, 
Ann Arbor, USA 

9 ดร.อปัสร ทวิลาภากลุ Ph.D. (Linguistics), 2558 University of York, UK 
  

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

ไม่มี 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 
ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไม่มี 

 
5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวจัิย 

ข้อกําหนดในการวิจยัต้องเป็นหวัข้อทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 
5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 
การวิจยัรายบุคคลทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นของภาษาศาสตร์  งานวิจยัควรมี

ความสําคัญและแสดงให้เห็นความสามารถของผู้ เรียนในการนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาและ
ภาษาศาสตร์  และเน้นจริยธรรมในการวิจยั 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู / ปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลการวิจยั

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาได้อย่างสมบูรณ์ทัง้ในระดบัพรรณนาและอธิบาย รวมทัง้นําไปพฒันาองค์ความรู้ 
ด้านภาษาศาสตร์  นิสติสามารถนําประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจยัได้ด้วยตนเอง 
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาท่ี 3  เป็นต้นไป 
 

5.4 จาํนวนหน่วยกติ   
ปริญญานิพนธ์  12  หนว่ยกิต  และสารนิพนธ์  6  หนว่ยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ  
หลกัสตูรฯ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือนิสติด้านวิจยัและวชิาการ โดยมีการดําเนินการดงันี ้

1) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัระเบียบ กําหนดการ  และรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์  
2) จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์  กําหนดตารางเวลาและจดัทําบนัทึกการให้คําปรึกษา

แก่นิสิต 
3) จดัโครงการสมัมนาวจิยัภาษาศาสตร์เพ่ือให้ความรู้ด้านการวิจยัและกระบวนการวิจยั 
4) จัดชุดโครงการเพ่ือช่วยเหลือนิสิตให้จบการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด ได้แก่ โครงการเตรียมนิสิตสําหรับ 

การหาหัวข้อปริญญานิพนธ์โครงการนําเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ และโครงการติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญา
นิพนธ์ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

หลักสูตรฯ กําหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ การสอบปากเปล่า  และต้องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานัน้ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง) 

1. มีทกัษะในการสื่อสาร 
 
 

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ข้อ 2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการ
สื่อสารและการนําเสนอรายงาน/งานวิจยัอย่างมีตรรกะ
และลําดบัขัน้ตอน 

2. มีสมรรถนะของหลกัสตูร 
   - สามารถสร้างงานวิจยัท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
และนําผลวจิยัท่ีได้ไปใช้พฒันาประเทศ 
 
- สามารถนําทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์ไปประยกุต์ในการ
สอนภาษา การแปล และ/หรือการวางแผนนโยบาย
ภาษา 
    

2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
      ข้อ 2. สามารถสนบัสนนุ โต้แย้งหรือ 
ท้าทายทฤษฎีอนันํามาซึง่องค์ความรู้ใหม่ในการสร้าง
งานวิจยัเพ่ือเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 
      ข้อ 3. สามารถประยกุต์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ใน
การสอนภาษา การแปล และการวางแผนนโยบายภาษา 
 

 
 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีคณุธรรมจริยธรรมทางวิชาการ
และวจิยั มีความรับผดิชอบ  และ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของ
สงัคม 
 

 กําหนดเกณฑ์การประเมินจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ/วิจยัทกุรายวิชา 
 กําหนดให้นิสติจดัโครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคมท่ีบรูณาการกบัรายวชิา 
 กําหนดให้นิสติทํางานกลุม่ อภปิราย 
สมัมนาในชัน้เรียน  และนําเสนอผลงาน 

 
 

 การประเมินผลงานของนิสิตตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 
 รายงานผลโครงการ 
 การสงัเกตพฤติกรรมจาก 
การทํางานกลุม่ 
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ผลการเรียนรู้ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

2. ตระหนกัถงึคณุคา่ของภาษา  
มีความเป็นกลาง และเคารพศกัดิ์ศรี
ของผู้ใช้ภาษาทกุภาษา 

 มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์ข้อมลูภาษา  การสงัเกตพฤติกรรมด้านทศันคติ  
เน้นความเป็นกลางในการวเิคราะห์
ภาษาจากการนําเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

       2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยกุต์อยา่งถอ่งแท้ 
 

 บรรยาย  อภิปราย สมัมนาร่วมกนั
ระหว่างอาจารย์กบันิสิต 

 วิเคราะห์ข้อมลูภาษาท่ีหลากหลาย 
โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์แบบ
คลาสสกิและร่วมสมยั 

 เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายในรายวิชา 
 เข้าร่วมสมัมนากบัหนว่ยงานภายนอก 

 แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาข้อมลู
ภาษา 
 การสอบย่อย 
 การสอบกลางภาค และปลายภาค 
 การทําโครงงาน/รายงาน 
 การนําเสนอผลงาน 
 การสรุปบทความวิจยั  และ 
การเขียนวิพากษ์ 

2. สามารถอธิบายทฤษฎีด้าน
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยกุต์ได้อย่างถกูต้อง 

 กําหนดให้นิสติศกึษาค้นคว้าในหวัข้อ 
ท่ีสนใจ 

 ฝึกการทํางานวจิยัเดี่ยว 
 ฝึกนสิติให้เป็นผู้ชว่ยวิจยั 

 การนําเสนอหวัข้อวิจยั และ
นําเสนองานวิจยั 
 สอบเค้าโครงวจิยั 
 สอบปากเปลา่ 

       2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้าน 
ทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษาท่ีซบัซ้อน 
โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

 กําหนดให้นิสติทําแบบฝึกแก้โจทย์
ปัญหาโจทย์ภาษา 

 ข้อสอบแตล่ะรายวิชาท่ีเน้นการคิด
วิเคราะห์ 

2. สามารถสนบัสนนุ โต้แย้งหรือ 
ท้าทายทฤษฎีอนันํามาซึง่องค์ความรู้
ใหม่ในการสร้างงานวิจยัเพ่ือเผยแพร่
ในระดบัชาติและนานาชาติ 

 จดัอภิปราย สมัมนา   
 ฝึกการใช้ภาษาในการวิพากษ์ 
เชิงสร้างสรรค์ 
 กําหนดให้นิสติทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องและสงัเคราะห์ความรู้ท่ีได้มา
สนบัสนนุและ/หรือโต้แย้งกบัหวัข้อวิจยั
ของตน 

 การนําเสนอผลงาน 
 การวิพากษ์งานของผู้อื่น 
 การสงัเคราะห์จากการทบทวน
วรรณกรรม 
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ผลการเรียนรู้ด้าน 
ทกัษะทางปัญญา 

 
กลยุทธ์การสอน 

 
 

วิธีการวัดและประเมิน 
 

3. สามารถประยกุต์ความรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์ในการสอนภาษา      
การแปล และการวางแผนนโยบาย
ภาษา 

 กําหนดให้นิสติเข้าร่วมโครงการสมัมนา
วิจยั ซึง่เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาและการวางแผนนโยบายภาษา   

 การเขียนรายงานหลงัการเข้าร่วม
โครงการ 
 การสอบกลางภาค หรือ การสอบ
ปลายภาค 

 
2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้าน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถประเมินตนเอง วางแผน
ปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธิภาพใน
การทํางานระดบัสงู และมีความ
รับผิดชอบ 

 กําหนดให้นิสตินําเสนอผลงานและ
ประเมินตนเอง 

 การสงัเกตพฤติกรรม 
 การนําเสนอผลงาน 
 แบบประเมินตนเอง  

2. สามารถจดัการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ ทัง้ในบทบาทผู้ นํา และ
สมาชิกกลุม่ 

 จดักิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสติได้
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลงานของ
ผู้ อ่ืน รวมถงึรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน
โดยไม่มีอคต ิ
 มอบหมายให้นิสิตทํางานกลุม่  
 ให้นิสติกําหนดบทบาทหน้าท่ี 
ในการทํางานกลุม่ 

 การสงัเกตพฤติกรรม 
 การนําเสนอผลงาน 
 แบบประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน

เพ่ือน และประเมินโดยผู้สอน 
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2.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ผลวิจยั
และการนําเสนอรายงาน 

 กําหนดให้นิสติศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
โดยอาจารย์แนะนําฐานข้อมลูด้าน
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
 จดัให้มีรายวิชาท่ีผสมผสานการเรียนแบบ 
ชัน้เรียนกบัการเรียนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 มอบหมายให้นิสิตสง่งานและแสดงความ
คิดเห็นผา่น Blogs และ Forum 
 เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมลู 
ด้านสถิติมาให้ความรู้ 
 สอนการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมลูเสียง 
ด้านกลสทัศาสตร์ 

 การประเมินจากสถิตกิารใช้  
E-learning courseware 

 การประเมินจากแบบฝึก 
ในรายวชิา 

 การนําเสนอผลงาน 

2. สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษในการสื่อสารและการ
นําเสนอรายงาน/งานวิจยั 
อย่างมีตรรกะและลําดบัขัน้ตอน 
 

 กําหนดให้นิสติอภิปราย สมัมนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 กําหนดให้นิสตินําเสนอรายงาน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูภาษา 

     อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 กําหนดให้นิสติเข้าร่วมและ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิจยัในงานประชมุวชิาการ
ระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

   เตรียมความพร้อมให้นิสิตกอ่นการเก็บ    
  ข้อมลูภาคสนาม 

 การประเมินการนําเสนอ 
 การประเมินผลจากการสงัเกต 
 การสอบปากเปลา่ 
  การสงัเกตพฤตกิรรม 

การนําเสนอในชัน้เรียน 
 จํานวนบทความวิจยัท่ี

ตีพิมพ์รายงานสบืเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการ
(proceedings) ระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 

 การเขียนรายงาน 
 ข้อมลูภาษาจากผู้บอกภาษา 
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ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

3. ติดตามความก้าวหน้า แสวงหา
ความรู้ท่ีทนัสมยั ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 กําหนดให้นิสติเผยแพร่บทความวิจยั 
 จดัโครงการศกึษาดงูาน/โครงการสมัมนา

วิชาการและวิจยั 
 กําหนดให้นิสติเข้าร่วมการสมัมนา/ประชมุ

วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
 กําหนดให้นิสติศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แล้วนํามารายงานในห้องเรียน 

 การนําเสนอผลงานวิจยั 
 จํานวนผลงานวิจยัท่ีได้รับ 
การตีพมิพ์เผยแพร่ 
 จํานวนนิสติท่ีเข้าร่วมการ
สมัมนา/ประชมุวิชาการ
ระดบัชาติและนานาชาต ิ
 ประเมินคณุภาพการรายงาน 
ของนิสิต 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
              (1) มีคณุธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิจยั มีความรับผิดชอบ  และปฏิบตัติามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของสงัคม 

(2) ตระหนกัถงึคณุคา่ของภาษา มีความเป็นกลาง และเคารพศกัดิ์ศรีของผู้ใช้ภาษาทกุภาษา 
 

3.2 ความรู้ 
               (1) มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต์อย่างถอ่งแท้ 

 (2) สามารถอธิบายทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต์ได้อย่างถกูต้อง 
 

3.3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถวเิคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาท่ีซบัซ้อนโดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 
(2) สามารถสนบัสนนุ โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอนันํามาซึง่องค์ความรู้ใหม่ในการสร้างงานวิจยัเพ่ือเผยแพร่ในระดบัชาติ

และนานาชาติ 
(3) สามารถประยกุต์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ในการสอนภาษา การแปล และการวางแผนนโยบายภาษา 

 
3.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) สามารถประเมินตนเอง วางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธิภาพในการทํางานระดบัสงู และมีความรับผิดชอบ 
        (2) สามารถจดัการข้อโต้แย้งและปัญหาตา่งๆ ทัง้ในบทบาทผู้ นํา และสมาชิกกลุม่ 
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      3.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ผลวิจยั และการนําเสนอรายงาน 

              (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการส่ือสารและการนําเสนอรายงาน/งานวิจยัอยา่งมีตรรกะ 
และลําดบัขัน้ตอน 

(3) ติดตามความก้าวหน้า แสวงหาความรู้ท่ีทนัสมยั ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
●ความรับผิดชอบหลกั ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวชิา ด้านที่ 1 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4
ทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 
ภษ 501 ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์ภาษา ○ ● ●  ○ ●  ●  ○ ○ ●  ● ●  ○ 
ภษ 511 สทัวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง ○ ● ●  ○ ●  ●  ○ ○ ●  ● ○ ○ 
ภษ 512  วากยสมัพนัธ์และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ ○ ● ●  ○ ●  ●  ○ ○ ●  ● ○ ○ 
ภษ 513  อรรถศาสตร์และการวิเคราะห์ความหมาย ○ ● ●  ○ ●  ●  ○ ○ ●  ○ ●  ○ 
ภษ 514  ระบบหน่วยคํา ○ ● ●  ○ ●  ●  ○ ○ ●  ○ ●  ○ 
ภษ 521  วจันปฏิบตัิศาสตร์และปริจเฉทวิเคราะห์ ○ ● ●  ○ ●  ●  ○ ○ ●  ○ ●  ○ 
ภษ 531 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ○ ● ●  ○ ○ ● ● ○ ●  ● ○ ●  
ภษ 532  ภาษาศาสตร์สงัคม ● ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ●  ○ ● ●  
ภษ 533  การรับรู้ภาษาที่สอง  ○ ● ●  ○ ○ ● ● ○ ●  ○ ● ○ 

ภษ 534  วิธีสอนภาษาที่สองในศตวรรษที่ 21 ● ○ ●  ○ ○ ○ ● ●  ●  ● ● ●  

ภษ 541  การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ ●  ○ ●  ● ○ ●  ●  ●  ●  ● ● ●  

ภษ 615  สทัวิทยาและสทัศาสตร์ ○ ● ●  ○ ● ● ○ ○ ●  ● ○ ○ 

ภษ 635  การพฒันาสื่อการเรียนการสอน ●  ○ ●  ○ ○ ○ ● ●  ●  ● ●  ●  
ภษ 636 การพฒันาหลกัสตูรภาษา ●  ○ ●  ○ ○ ● ● ●  ●  ○ ●  ●  
ภษ 642  สมัมนาภาษาศาสตร์ ●  ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ●  ○ ●  ●  
ภษ 643  การศกึษาเฉพาะเรื่อง ●  ○ ○ ●  ●  ●  ○ ●  ●  ○ ●  ●  
ภษ 688  สารนิพนธ์ ●  ○ ○ ●  ●  ●  ○ ●  ●  ○ ●  ●  
ภษ 699  ปริญญานิพนธ์ ●  ○ ○ ●  ●  ●  ○ ●  ●  ○ ●  ●  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสติ 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดการวดั

และประเมินผลการศกึษา (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
หลักสูตรฯ กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติของทกุรายวิชา โดยก่อนเปิดภาคเรียนหลกัสตูรประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ พิจารณา 
มคอ.3 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอน เทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธีการ
ประเมินผลกบัจุดมุ่งหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวิชา และความรับผิดชอบหลกัท่ีระบไุว้ใน มคอ.3 ก่อนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ ประชุมพิจารณาข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคของทุกรายวิชาว่า
สะท้อนความรับผิดชอบหลกัของรายวิชาท่ีสอนท่ีระบไุว้ในมคอ.3 และมีความสอดคล้องกบัเทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ท่ีระบไุว้ในแผนการสอนหรือไม่ หลงัสอบปลาย ภาคคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ ประชมุพิจารณาผล
รายวิชาท่ีเปิดสอนในทุกภาคการศึกษาเกี่ยวกับระดบัคะแนนของรายวิชาต่างๆ ในหลกัสตูรและนําเสนอรายงานสรุปผล 
การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิต่อคณะกรรมการบริหารภาควิชาเพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนทกุรายวิชาและนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะตอ่ไป 
 
3. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554  นิสิตท่ีจะสําเร็จ
การศกึษาได้สําหรับหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลยันีไ้ม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
2) สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลกัสตูร  
3) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวชิาไม่ต่ํากวา่ 3.00  
4) สอบภาษาตา่งประเทศได้โดยจะสอบตามระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัระดบับณัฑิตศกึษา 
5) เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้ 
6) สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
7) ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติจํานวน 1 บทความ 
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นิสิตจะขอรับปริญญาได้ต้องมีคุณสมบตัทิั่วไป ดังนี ้
1) นิสิตแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข  ต้องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 3  

ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศกึษา 
2) สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลกัสตูร 
3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวชิาไม่ตํ่ากวา่ 3.00 
4) สอบภาษาต่างประเทศได้ หรือได้รับยกเว้นในกรณีนิสิตท่ีกําลงัศึกษาหลกัสตูรวิชาเอกหรือสาขาทางภาษาท่ีไม่ใช่

ภาษาประจําชาติของตน  ซึ่งมีรายวิชาเก่ียวกับการอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและมีผลการประเมินผ่าน
รายวิชานัน้ในค่าระดบัขัน้ไม่ต่ําวา่ B 

 
คุณสมบัตเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก (2) 
1) เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขัน้สุดท้าย 

โดยคณะกรรมการท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตัง้ 
2) สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
3) ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่กรองและมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเต็ม (Full paper) 
 

คุณสมบัตเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 
1) สอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปลา่ในสาขาวชิานัน้ 
2) เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ขัน้สุดท้าย   

โดยคณะกรรมการท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตัง้สง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
3) ผลงานสารนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 
1) บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะนํานโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ระดบั

บณัฑิตศกึษา พร้อมทัง้จดัทําคูมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานให้อาจารย์ใหม่ 
2) หลกัสตูรฯ ชีแ้จงเป้าหมายของการผลติบณัฑิตและรายละเอียดตา่งๆ ในหลกัสตูร 
3) หลกัสตูรฯ กําหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชาฯ 
4) มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งเพื่อแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา  และการฝึกปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียน 

การสอน การวดัและการประเมินผล 
2) สนบัสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และนําความรู้ 

ท่ีได้มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

 
2.2 การพฒันาวิชาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) มหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัย เพ่ือตอบสนอง
นโยบายการศกึษาแหง่ชาติและพฒันาการเรียนการสอน 

2) คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและทําวิจยัร่วมกบัคณาจารย์จากสถาบนัอื่น
ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

3) คณะสง่เสริมให้คณาจารย์ลาศกึษาตอ่/ลาเพิ่มพนูความรู้ในสาขาเฉพาะ 
4) คณะจดัสรรทุนพฒันาบุคลากรให้อาจารย์ทุกคนได้พฒันาตนเองให้มีคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาการ

เป็นประจําทกุปีทัง้ในและตา่งประเทศ 
5) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนาใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 
6) หลกัสตูรฯ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสตูร โดยเชิญอาจารย์ต่างสถาบนั 

ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในหัวข้อต่างๆ ในสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการจดัสมัมนาวิชาการของภาควิชาเป็นประจําทกุปี 

 

 
 

 



หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา ภาษาศาสตร์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 35 
 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
     1.1 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ  

1.2 ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน อาจารย์ผู้สอนต้องจดัทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 

1.3 นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้ สอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง           
การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนของทกุรายวชิาตามผลการประเมิน  

1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสตูรฯ และการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจบุนั และบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ทกุรายวิชา 

1.5 มีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองระดบัหลกัสตูรเป็นประจําทกุปี และนําผลการประเมินมาวางแผนพฒันาหรือ
ปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือแก้ไขจดุออ่นและเสริมจดุแข็งตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร 
 
2. บัณฑติ 
      2.1 สํารวจภาวะการได้งานทําของบณัฑิต ภายในระยะ 1 ปี หลงัสําเร็จการศกึษา   

2.2 สํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตทกุรอบระยะเวลา ตามแผนกําหนด
การศกึษาของหลกัสตูร 

2.3 สํารวจความพงึพอใจของบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลกัสตูร และเปิดโอกาสให้
บณัฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสตูร 

2.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือนําข้อคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของผู้ สอนต่อ          
การพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

2.5 นําข้อคิดเห็นจากผู้ ใช้บณัฑิตมาปรับปรุงหลกัสตูร รวมถึงมาใช้พิจารณาจดัทําโครงการและกิจกรรมในการพฒันา
นิสิต และเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนักระแสความเปลี่ยนแปลง 
 
3. นิสิต 
  3.1 การรับนิสิต   
 1) หลกัสูตรฯ กําหนดคุณสมบตัิของผู้ เข้าศึกษาและจํานวนการรับนิสิตตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการรับเข้าเป็นนิสิต    
ในหมวด 3 ระบบการจดัการศกึษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลกัสตูร  
 2) หลกัสตูรฯ ประเมินจากสถิติการรายงานตวัของบณัฑิตวิทยาลยั จึงกําหนดเป็นนโยบาย หากจํานวนการรับนิสิต   
ไม่เป็นไปตามแผน และนิสิตมารายงานตวัน้อยกว่าจํานวนท่ีเปิดรับ จะเปิดรับสมคัรทกุรอบ ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแจ้งมา 
 3) หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้ เข้าสมัคร ออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ     
คมุสอบ ตรวจข้อสอบ สอบสมัภาษณ์วชิาการ 
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 4) หลกัสตูรฯ ประชุมพิจารณาตดัสินผลการสอบเข้าของผู้ ได้รับการคดัเลือกในแต่ละรอบ และส่งเกณฑ์การคดัเลือก 
และรายช่ือไปยงับณัฑิตวิทยาลยั 
 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 ก่อนการเปิดภาคเรียนท่ี 1 หลกัสตูรฯ จดัการปฐมนิเทศให้กบันิสิตใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวชิาการและการทํา
ปริญญานิพนธ์ โดยแนะนําประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ 
 1) ภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ  
 2) อาจารย์ท่ีปรึกษาวชิาการและอาจารย์ผู้สอน  
 3) แผนการเรียน รายวิชา และ มคอ.3  
 4) ช่องทางการติดตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา  
 5) ช่องทางการร้องเรียนปัญหาของนิสติผา่นเวบ็ไซต์ของหลกัสตูร  
 6) ขัน้ตอนการทําปริญญานิพนธ์ แหลง่สืบค้นข้อมลูวิจยั รวมถงึ แหลง่ทนุสนบัสนนุการทําปริญญานิพนธ์  
 7) การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหลกัสตูรฯ  
 8) ระบบการช่วยเหลือนิสิตให้สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรฯกําหนดและเป็นการป้องกันลาออก
กลางคนั  
 นอกจากนี ้หากนิสิตไม่มีพืน้ฐานด้านภาษาศาสตร์ จะต้องมีการปรับพืน้ฐาน โดยเข้าร่วมโครงการปรับพืน้ฐานด้าน
ภาษาศาสตร์ก่อนเปิดเรียน หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภษ 501 ภาษาและภาษาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 โดยไม่นับ  
หน่วยกิต 
 
 3.3 การควบคุมดูแลและการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 หลกัสตูรฯ มีการควบคมุดแูลและการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิต ดงันี ้  
 1) หลกัสูตรฯ กําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการให้กับนิสิตเพ่ือมีหน้าให้คําปรึกษาด้านการเรียน ทุนศึกษา รวมถึง
ปัญหาอื่นๆ ตลอดระยะท่ีศกึษาในหลกัสตูรฯ 
 2) หลักสูตรฯ กําหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ ร่วมกันให้คําปรึกษา พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิจัยของนิสิต จากนัน้ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะประชุม
พิจารณาการแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอดคล้องกบัหวัข้อท่ีนิสิตนําเสนอ 
 3) หลกัสตูรฯ กําหนดให้นิสติรายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ โดยกรอกแบบบนัทกึความก้าวหน้าทกุครัง้
ท่ีพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และประธานหลกัสตูรฯ รวบรวมข้อมลูทัง้หมดสง่บณัฑิตวิทยาลยัแตล่ะภาคเรียน 
 
 3.4 การคงอยู่ 
 นิสิตในหลกัสตูรฯ มีแนวโน้มการคงอยูใ่นหลกัสตูรฯ มากขึน้ พิจารณาได้จากร้อยละท่ีปรากฏ ดงันี ้ 
 ปีการศกึษา 2555 มีอตัราการคงอยูข่องนิสติร้อยละ 84.62  
 ปีการศกึษา 2556 มีอตัราการคงอยูข่องนิสติร้อยละ 100  
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 ปีการศกึษา 2557 มีอตัราการคงอยูข่องนิสติร้อยละ 100  
 ปีการศกึษา 2558 มีอตัราการคงอยูข่องนิสติร้อยละ 100 
 
 3.5 การสาํเร็จการศึกษา  
 การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
พ.ศ. 2554  
 
 3.6 ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 1) ประธานหลกัสตูรฯ แจ้งช่องทางการร้องเรียน และขัน้ตอนการร้องเรียนให้แก่นิสติวนัปฐมนิเทศ  
 2) เม่ือนิสติมีปัญหาด้านวิชาการนิสติสามารถปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการเพื่อหาข้อแก้ไข  
 3) หากอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว จะแนะนําให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนส่ง       
ท่ีประธานหลกัสตูรฯ เพ่ือนําเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ เพ่ือพิจารณาหาข้อแก้ไข  
 4) ในกรณีท่ีการจดัการข้อร้องเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจของนิสิต นิสิตสามารถเสนอเร่ืองไปยงับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือยตุิ 
ข้อร้องเรียนและคําตดัสินของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 ระบบการรับอาจารย์ 
  1) หลกัสตูรฯ มีการวางแผนระยะยาวด้านอตัรากําลงัของอาจารย์ประจําหลกัสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลกัสตูร โดยหลกัสตูรฯ มีระบบและกลไกในการคดัเลือกและรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
คณุวฒิุตรงตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด  
 2) หลักสูตรฯ ดําเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและสาขาท่ีเช่ียวชาญท่ีหลักสูตรฯ ขาดแคลน     
การสอบสอน และการสอบสมัภาษณ์ทางวิชาการ 
 3) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบริบท ปรัชญา รวมถึงเกณฑ์ 
ข้อกําหนดต่างๆของมหาวิทยาลยั และหลกัสูตรฯ จะแต่งตัง้อาจารย์พ่ีเลีย้งเพ่ือให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษาเก่ียวกับ
จดุมุ่งหมาย โครงสร้างหลกัสตูรฯ และรายวิชา รวมถึงการจดัโครงการต่างๆ ในการพฒันานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถ
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้แก่นิสิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
  4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
  1) หลกัสตูรฯ กําหนดนโยบายและแผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ประจําหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 
 2) หลกัสตูรฯ กําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์อยา่งชดัเจน 
  3) หลกัสตูรฯ มอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกบัคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์ 
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  4.3 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
  1) หลกัสูตรฯ วางแผนส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลกัสูตรขอตําแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 
  2) หลกัสตูรฯ สง่เสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจําหลกัสตูรผลิตผลงานวิจยั ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจยั บทความ
วิชาการในระดบันานาชาติ โดยสามารถขอทนุสนบัสนนุได้จากคณะฯ และมหาวทิยาลยั   
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
 1) คณะกรรมการฯ บริหารหลกัสตูรฯ ออกแบบโครงสร้างหลกัสตูรฯ และจดัสอนรายวิชาตามมคอ.2 อย่างสมดลุทัง้ใน
รายวิชาทฤษฎีและประยกุต์ 

 2) หลกัสตูรฯ ทบทวนเนือ้หารายวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบตัิทกุปีการศกึษา 
  3) หลักสูตรฯ มีการปรับตารางสอนเพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเปิด
รายวิชาท่ีนิสติสามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
 4) หลักสูตรฯ ประชุมหารือเก่ียวกับการจัดโครงการท่ีส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนเนือ้หาท่ีครอบคลุมครบถ้วน รวมถึง     
การเชิญอาจารย์พิเศษมาในรายวิชาต่างๆ และจัดโครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้ นให้นิสิตมีหัวข้อ      
ปริญญานิพนธ์ 
 5) หลกัสตูรฯ ประชุมพิจารณาแผนการสอนใน มคอ.3 ก่อนเปิดเรียนร่วมกนัว่า อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงเนือ้หา
การสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับ Trend ในสาขานัน้ และประชุม มคอ.5 หลังปิดภาคเรียน เพ่ือ ตรวจสอบผลลัพธ์         
การเรียนรู้ของนิสติวา่สอดคล้องกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดในรายวิชา (มคอ.3) และหลกัสตูรฯ (มคอ.2) 
 
 5.2 การกาํหนดผู้สอน  
 1) หลกัสตูรฯ กําหนดผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยคํานงึถึงสาขาท่ีสําเร็จการศกึษา ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ในวิชาท่ีสอน รวมทัง้คํานงึถึงภาระงานของอาจารย์  
 2) หลักสูตรฯ พิจารณาถึงความหลากหลายของอาจารย์ผู้ สอนทุกชัน้ปี โดยจัดตารางสอนไม่ให้นิสิตเรียนซํา้กับ
อาจารย์ผู้สอนคนเดิมเกิน 3 รายวิชา  
 3) เม่ือเสร็จสิน้ภาคเรียน ประธานหลกัสตูรฯ นําผลการประเมินผู้สอนทุกรายวิชาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรฯ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิตเพ่ือนําไปปรับปรุงการสอนต่อไป 
 
 5.3 การกาํกับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้ 
 1) หลกัสตูรฯ มีระบบกํากบัการจดัทํา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งเดือนในทกุรายวิชาตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการ
เรียน ทัง้ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  
 2) หลกัสตูรฯ นดัประชมุเพ่ือพิจารณารายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้มีความสอดคล้องตามความรับผิดชอบ
หลกัของแตล่ะรายวิชาท่ีปรากฏใน มคอ.2 
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 3) หลกัสูตรฯ มีหน้าท่ีกํากับให้เนือ้หามีความทนัสมัย ติดตามให้รายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนมีการวดัและประเมินผล
สอดคล้องกบัแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) ตรวจสอบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้และวิธีการวดัและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
กลยทุธ์การสอนและเนือ้หาในรายวิชา โดยทกุรายวชิาควรมีวิธีสอนและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองผู้ เรียนท่ีมีลีลา
การเรียนรู้ (learning style) แตกต่างกนั 
  4) หลกัสตูรฯ ประชมุทวนสอบผลการเรียนทกุรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
  
 5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 1) หลกัสตูรฯ กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนชีแ้จงนิสิตเร่ือง วิธีการวดัผล เกณฑ์การประเมิน และสดัสว่นคะแนนในสปัดาห์
แรกของภาคเรียน 
 2) หลกัสตูรฯ ตรวจสอบค่านํ้าหนกัของคะแนนให้มีความสอดคล้องกบัความรับผิดชอบหลกัของรายวิชาท่ีกําหนดไว้
ใน มคอ.2 และ มคอ.3 
 3) หลกัสตูรฯ ตรวจสอบ มคอ.3 เพ่ือให้ การวดัผลประเมินผลสอดคล้องกบัธรรมชาติของแตล่ะวิชามีเคร่ืองมือประเมิน
ท่ีหลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง 
 4) หลกัสูตรฯกําหนดให้อาจารย์ผู้ สอนทุกคนประเมินนิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ระบุเกณฑ์การให้คะแนนตาม
นโยบายของคณะ  
 
 5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ มีการดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติในหลกัสตูรฯ   
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการเรียนรู้และการกระจายเกรดของระดับคะแนนทุกรายวิชา และ        
หากพบว่ามีการกระจายท่ีผิดปกติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ พิจารณาขอให้ผู้สอนชีแ้จง และอาจเสนอให้
ปรับเปลี่ยนตามมติท่ีประชมุ จากนัน้ให้อาจารย์ผู้สอนนําสง่แบบรายงานผลการเรียน (ทบ.11) 
 
 5.6 การกาํกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
 1) หลกัสตูรฯ มีระบบกํากบัการจดัทํา มคอ.5 ในทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการเรียน ทัง้ภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2 ภายในหนึง่เดือนหลงัสอบปลายภาค 
 2) หลักสูตรฯ สังเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีอาจารย์ผู้ สอนระบุไว้ใน มคอ.5 มาสรุปและจัดทํา
รายงานผลภาพรวมของการดําเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) เพ่ือนําเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือร่วมกนั
หาแนวทางแก้ไขและพฒันาในปีการศกึษาถดัไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1 หลักสูตรฯ มีระบบการดําเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ด้านอปุกรณ์การศกึษา การใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อโสตทศันปูกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน ให้แก่นิสิตโดยประสานงานกบั
คณะฯ 
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         6.2 คณะฯ จดัทําแบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยให้นิสิตและอาจารย์ทกุคน
ทําแบบประเมิน และนําผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
         6.3 หลักสูตรฯ มีการประสานกับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสั่งซื อ้หนังสือ  
ท่ีเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในหลกัสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะเสนอรายช่ือหนังสือท่ีทันสมัยท่ีมีเนือ้หา 
ความลุม่ลกึในแตล่ะสาขาให้กบั สํานกัหอสมดุกลางฯ 
 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 
       

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 
ปีที่ 1 
2559 

ปีที่ 2 
2560 

ปีที่ 3 
2561 

ปีที่ 4 
2562 

ปีที่ 5 
2563 

(1) อาจารย์ประจําหลกัสตูรมีสว่นร่วมในการประชมุเพ่ือวางแผน  
และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบั 
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิหรือมาตรฐาน
คณุวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

(4) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

(5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนของนิสติทกุรายวิชาท่ีเปิดสอนใน     
แตล่ะปีการศกึษา 

x x x x  

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินการที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

x x x x x 
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ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 
ปีที่ 1 
2559 

ปีที่ 2 
2560 

ปีที่ 3 
2561 

ปีที่ 4 
2562 

ปีที่ 5 
2563 

(10) บคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

x x x x x 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตท่ีมี 
ตอ่คณุภาพหลกัสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑติใหม่เฉล่ีย 
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ในแต่ละภาคเรียนเพ่ือนําผลท่ีได้จากการสังเกตการสอน 

มาปรับปรุงกลยทุธ์การสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 

1) หลักสูตรฯ  ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน  เพ่ือพิจารณากลยุทธ์การสอนท่ีระบุไว้ มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชา ตรวจสอบความสอดคล้องของกลยทุธ์การสอนกบัความรับผิดชอบหลกั แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ขอคําแนะนําจากอาจารย์เพ่ือนําไปวางแผนกลยทุธ์การสอนสําหรับรายวิชาท่ีอาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

2) สนบัสนนุให้อาจารย์ไปอบรมด้านวิธีการสอนให้ทนัสมยั 
  3) ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษา เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั สอดคล้องกบั แผนท่ีกระจาย

ความรับผิดชอบ 
 
1.1.2 ระหว่างสอน 
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเข้าใจ  สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จาก

วิธีการสอน  ด้วยการสมัภาษณ์  การสนทนา  หรือใช้แบบสอบถาม 
 
1.1.3 หลังการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก การทํากิจกรรมแบบฝึกหดั และผลการสอบ  

ผลท่ีได้จากการประเมินจะมานํามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้ เช่ียวชาญด้าน
หลกัสตูรและวธีิสอน 

 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) นิสิตประเมินการสอนอาจารย์โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์ 
คณุภาพการจดัการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผล 

2) การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร  ได้แก่  การประเมินตนเอง  การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้บงัคบับญัชา  โดยสงัเกตวิธีสอน  ส่ือการสอน  กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแก่นิสิต และความสอดคล้องกบัมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

3) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ  วเิคราะห์กลยทุธ์การสอนของอาจารย์ และความสอดคล้องระหวา่งประสิทธิภาพ
ของกลยทุธ์การสอนกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ในการประเมินคณุภาพหลกัสตูรในภาพรวม คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ มีการดําเนินงานดงันี ้
2.1 ในแต่ละภาคการศึกษา ภายใน 1 เดือนหลงัสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจดัทํา มคอ. 5 นําส่งประธาน

หลกัสตูรฯ โดยต้องระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างภาคการศึกษาและการแก้ไข ประธานหลกัสตูรฯ จะสรุปรายงานผลภาพรวม
ของการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ส่งฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพ่ือนําผลสรุปเข้าคณะกรรมการประจําคณะฯ  
โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ จะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในปีการศกึษาตอ่ไป 
และยงัเป็นข้อมลูเพ่ือการปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไปในอนาคต 

2.2 ในการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรฯ ทกุ 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ จะดําเนินการดงันี ้
1) การทําวิจยัเพ่ือประเมินคุณภาพหลกัสตูร  โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจบุนั และบณัฑิตท่ีสําเร็จตาม

หลกัสตูร  
2) การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร   

การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสิต  
3) การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่อคุณภาพของบณัฑิต  หลกัสูตร และการสํารวจ 

การได้งานของบณัฑิต 
 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบใุนหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒิุในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอยา่งน้อย 1 คน โดยควรเป็นคณะกรรมการชดุเดียวกนักบัการประกนัคณุภาพภายใน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทบทวนผลการประเมินท่ีได้จากอาจารย์และนิสิต รวมทัง้กระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลกัสตูรและกลยทุธ์ ตามขัน้ตอน  ดงันี ้

4.1   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนของแต่ละ
รายวิชาและเสนอผลการประเมินตอ่หวัหน้าภาควิชาในการประชมุของภาควิชาทกุภาคการศกึษา  

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมในแต่ละภาค
การศกึษาและการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรฯ ทกุ 5 ปี 

4.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด
หลกัสตูรทกุปีการศกึษา  
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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 
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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 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

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 

หลกัสตูร ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา ภาษาศาสตร์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 52



 

  

-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 หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารย

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 สอบวัดคุณสมบัต ิ 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 
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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) จะตองสอบแกตวัใหม  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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         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 

หลกัสตูร ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา ภาษาศาสตร์  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 70



 

  

-26-

      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 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 
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ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คบันี้มีผลใชบั

คบันี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ
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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 
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การวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาภาษาศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  

โดยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก รศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ 
วันที่ 18 พฤศจกิายน 2558 

 

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ปรับปรุง ข้อคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1 ช่ือปริญญา    
2 ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    

3 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและ
ประเมินผล  

 
 

4 
คณุวฒุิและคณุสมบตัขิองผู้สมคัรเข้าเป็น
นิสติ  

 
 

5 โครงสร้างหลกัสตูร  

 

รายวิชาเลือก 2 รายวิชาคือ ระบบ
หนว่ยคํา  สทัวิทยาและสทัศาสตร์  
น่าจะเป็นวิชาบงัคบั   
 
สว่นรายวิชาบงัคบัเช่น  ทฤษฎีสทั
วิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง 
และ ทฤษฎีวากยสมัพนัธ์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์   
ควรจะเป็นวิชาเลือก 

            - หมวดวิชาบงัคบั  
            - หมวดวิชาเลือก  
                   
     

    

 

6 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตล่ะหมวด  
 

 
  วิชา/กลุม่วิชา  
     

 7 
  

แผนการศกึษาและจํานวนหน่วยกิตในแตล่ะ 
ภาคการศกึษา   

 

8 ความเหมาะสมและความชดัเจนของ  

 

 
  รายละเอียดเนือ้หาวิชา  
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ปรับปรุง ข้อคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
9 ลําดบัและความตอ่เน่ืองของรายวิชาใน

หลกัสตูร   

หากมีการเปล่ียนแปลงตามท่ี
เสนอไปในข้อ 5 ก็จะมีลําดบัความ
ตอ่เน่ืองท่ีดีขึน้ 

10 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบั 

  
 

  วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  
    

 
ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

เป็นหลกัสูตรท่ีน่าสนใจ มีความเป็นไปได้สูง ข้อเสนอแนะท่ีอยากให้สลบัวิชาเลือกและวิชาบงัคบั
รายวิชามาจากข้อมลูเท่าท่ีอ่านจากเอกสารหลกัสตูร  แต่หากทางภาควิชาฯมีเหตผุลท่ีเหมาะเบือ้งหลงัท่ีจดั
รายวิชาเช่นนีก็้สามารถดําเนินการตามท่ีเสนอมา 
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การวิพากษ์หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาภาษาศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  

โดยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก อาจารย์ ดร.อัปสร ทวลิาภากุล 
วันที่ 19 พฤศจกิายน 2558 

 

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ปรับปรุง ข้อคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1 ช่ือปริญญา ✓   
2 ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ ✓   

3 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและ
ประเมินผล ✓ 

 
 

4 
คณุวฒุิและคณุสมบตัขิองผู้สมคัรเข้าเป็น
นิสติ ✓ 

 
 

5 โครงสร้างหลกัสตูร  

✓ โปรดดขู้อเสนอแนะด้านลา่ง 
         - หมวดวชิาบงัคบั  
         - หมวดวชิาเลือก  
    
    
6 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตล่ะหมวด  

✓ โปรดดขู้อเสนอแนะด้านลา่ง   วิชา/กลุม่วิชา  
     

 7 
  

แผนการศกึษาและจํานวนหน่วยกิตในแตล่ะ 
ภาคการศกึษา 

✓   

8 ความเหมาะสมและความชดัเจนของ  

✓ โปรดดขู้อเสนอแนะด้านลา่ง   รายละเอียดเนือ้หาวิชา  
    
9 ลําดบัและความตอ่เน่ืองของรายวิชาใน

หลกัสตูร  ✓ โปรดดขู้อเสนอแนะด้านลา่ง 
10 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบั 

 ✓ 

โปรดดขู้อเสนอแนะด้านลา่ง 
  วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  
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ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เน่ืองจากผู้ วิพากษ์เห็นว่าประเด็นต่างๆ ท่ีมีความเห็นว่าควรปรับปรุงมีความเก่ียวข้องกันจึงขอให้

ความเห็นรวมๆ ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 
1. ความชัดเจนของแนวทางเนือ้หา 
จากรายละเอียดของวิชาท่ีระบุในเอกสารพบว่ายังมีความไม่สัมพันธ์กันในเร่ืองแนวทางของเนือ้หา  

กล่าวคือ  ในกลุ่มรายวิชาหลกั  บางรายวิชาอิงกับหลกัทฤษฎีมากในขณะท่ีบางรายวิชามีเนือ้หาเป็นแนว
ประยกุต์มาก  อีกทัง้ไม่ได้มีส่วนของเนือ้หาท่ีมีความเก่ียวโยงกนัของแต่ละสาขาในภาษาศาสตร์   ซึง่อาจทํา
ให้ลดทอนความเช่ือมโยงของรายวิชาตา่งๆ ลง 

ในความเป็นจริง  ปรากฏการณ์ทางภาษาศาสตร์มีความเช่ือมโยงกนัของลกัษณะพืน้ฐาน  ได้แก่  เสียง  
ความหมาย  โครงสร้าง  และปริบท   การจดัรายวิชาโดยแยกลกัษณะเหลา่นีอ้อกจากกนัโดยสิน้เชิงไมไ่ด้ช่วย
ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดงักลา่วได้ตรงกบัความเป็นจริง      นอกจากนี ้ รายวิชาตา่งๆ ควรท่ีจะต้องมี
เนือ้หาท่ีเช่ือมโยงกันได้เพ่ือช่วยให้นิสิตสามารถหาความเช่ือมโยงและสามารถรวมองค์ความรู้ซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นในการสร้างงานวิจยัใหม่ๆ ท่ีไม่อิงกับหวัข้อท่ีมีผู้ ทําแล้วมากจนเกินไป  และนําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือตอ่ยอดองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์เข้ากบัองค์ความรู้สาขาอ่ืน  เป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้ทัง้ผู้ ท่ีเรียนภาษาศาสตร์อยู่แล้วและผู้ ท่ีสนใจจะเรียนได้เห็นประโยชน์ของภาษาศาสตร์ใน
มมุมองท่ีกว้างขึน้    เนือ้หาท่ีขาดความเช่ือมโยงกนัในแต่ละรายวิชาไม่ได้ช่วยให้ผู้ เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ เรียนท่ีไมมี่ความรู้พืน้ฐานทางภาษาศาสตร์มองเห็นความเป็นไปได้ดงักลา่ว      

ประเด็นดงักล่าวยงัเก่ียวข้องกับนโยบายของภาควิชาในการกําหนดเอกลกัษณ์ของภาควิชาว่าจะเน้น
การวิจยัแนวใด   ซึง่ประเด็นนีอ้าจสง่ผลให้เกิดงานวิจยัของนิสิตท่ีพยายามนําเสนอองค์ความรู้ท่ีเก่ียวโยงกบั
หลายสาขาแต่มีเนือ้หาท่ีไม่สัมพันธ์กันหรือขัดแย้งกัน     อย่างไรก็ดี  ในความเป็นจริงการแก้ไขประเด็น
ดังกล่าวไม่สามารถทําได้โดยง่าย เน่ืองจากคณาจารย์ของภาควิชามีความเช่ียวชาญต่างแนวกัน   สิ่งท่ี
สามารถทําได้อาจจะเป็นการปรับเนือ้หาของแตล่ะรายวิชาให้มีหวัข้อการเรียนท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัมากขึน้ 

 
2. ความเหมาะสมของรายวิชา  

2.1 วิชา ภษ 511 ภาษาศาสตร์กับการวิเคราะห์ภาษา 
จากคําอธิบายรายวิชา  วิชานีเ้ป็นวิชาท่ีจะแนะนํานิสิตเก่ียวกบัสาขาต่างๆ ในภาษาศาสตร์ซึง่น่าจะ

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นิสติเห็นภาพรวมและความเช่ือมโยงในภาษาศาสตร์  อยา่งไรก็ดี  หากพิจารณาจํานวน
หวัข้อท่ีระบกุบัระยะเวลา การสอน  ผู้วิพากษ์เกิดข้อสงสยัเก่ียวกบัความเหมาะสมของสดัสว่นเนือ้หากบัเวลา
ซึง่ประเมินว่าความรู้ท่ีนิสิตจะได้รับน่าจะมีปริมาณน้อย นอกจากนี ้ ยงัมีความเป็นไปได้ว่านิสิตจะเกิดความ
สบัสนจากหวัข้อศกึษาท่ีมีจํานวนมากซึง่จะต้องทําความเข้าใจภายในระยะเวลาอนัสัน้  ผู้วิพากษ์จงึใคร่ขอให้
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ภาควิชาพิจารณาตดัรายวิชานีแ้ละนําเนือ้หาในส่วนต่างๆ ไปรวมไว้กับรายวิชาอ่ืนท่ีเนือ้หาเหล่านีมี้ความ
เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้ หากภาควิชายงัคงเห็นความจําเป็นในการคงวิชานีไ้ว้ ผู้วิพากษ์ขอให้ภาควิชาพิจารณาวดัผล
การเรียนวิชานีด้้วยการให้  ผา่น  และ  ไมผ่า่น  แทนการให้เกรดตามปกต ิ

 
2.2 วิชา ภษ 543 ภาษาถิ่น 
จากคําอธิบายรายวิชา  ผู้วิพากษ์เข้าใจว่าวิชานีมี้วตัถปุระสงค์หลกัในการให้นิสิตรู้จกัการเก็บข้อมลู

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเข้ากับการวิเคราะห์ในสาขาต่างๆ ของภาษาศาสตร์  ซึ่งหากเป็นเช่นนีจ้ริง  ผู้ วิพากษ์มี
ความเห็นวา่  เนือ้หาในสว่นนีน้่าจะรวมอยูใ่นวิชา ภษ 651 การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ได้  ทัง้นี ้ หากภาควิชา
มีความเห็นว่าวิชา ภษ 543 มีเนือ้หาท่ีแตกต่างจากวิชา ภษ 651 อย่างมีนัยสําคัญควรระบุในคําอธิบาย
รายวิชาให้ชดัเจนด้วย  

 
2.3 วิชา ภษ 541 ภาษาศาสตร์จติวิทยา  
เนือ้หาท่ีระบใุนคําอธิบายรายวิชามีความเหมาะสมดีแล้ว  อยา่งไรก็ดี  หากเป็นไปได้ควรเสริมเนือ้หา

ในส่วนท่ีเป็นการทดลองทางจิตวิทยาภาษาด้วยเพ่ือช่วยให้นิสิตเห็นความเป็นไปได้ในการวิจยัด้านนีซ้ึ่งจะ
ช่วยสร้างองค์ความรู้   แนวใหมด้่วย 

 
2.4 วิชา ภษ 631 วัจนปฏิบัตศิาสตร์และปริเฉทวิเคราะห์ 
ตามทัศนคติของผู้ สอนวิชาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย วัจนปฏิบัติศาสตร์ไม่ใช่สาขาหลักใน

ภาษาศาสตร์   หากแต่ในแนวทางการวิจยัภาษาศาสตร์ในปัจจบุนัวจันปฏิบตัิศาสตร์เป็นสาขาท่ีไม่สามารถ
ละทิง้ได้ในการวิจยัและมีการรวมเข้ากบัการวิจยัสาขาหลกัสาขาอ่ืนทัง้วากยสมัพนัธ์  อรรถศาสตร์  และสทั
วิทยา  ซึง่วจันปฏิบตัิศาสตร์มีปัจจยัในกลไกในสาขาดงักลา่วทัง้หมด นอกจากนี ้ ปรากฏการณ์ในภาษาไทย
และอีกหลายภาษาในเอเชียต่างก็เกิดขึน้โดยมีวจันปฏิบตัิศาสตร์เป็นปัจจยัหลกั ดงันัน้  ผู้วิพากษ์จึงเห็นว่า
ภาควิชาน่าจะปรับให้รายวิชาภษ 631 เป็นรายวิชาหลกัวิชาหนึง่ 

นอกเหนือจากความเห็นท่ีพิจารณาจากเอกสารมคอ. 2  ผู้วิพากษ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า  ภาควิชา
ควรพิจารณาการปรับโครงสร้างและเนือ้หาการสอนโดยรวมให้เข้ากบัแนวโน้มการวิจยัทางภาษาศาสตร์ใน
ปัจจบุนัท่ีเน้นการผนวกองค์ความรู้ในสาขาตา่งๆ เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ีมีอคติน้อยลงและใกล้เคียงกบัความ
เป็นจริงมากขึน้  ซึ่งแนวทางการวิจัยดังกล่าวน่าจะทําให้นิสิตมองภาษาศาสตร์ในมุมมองใหม่ท่ีมีความ
น่าสนใจ  และมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และวิจยัหวัข้อใหม่ๆ  ซึ่งจะนําไปสู่งานวิจยัท่ีมีคณุภาพสงูขึน้   
และคณาจารย์ก็น่าจะได้รับประโยชน์นีด้้วยเช่นกนั    
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นอกจากนี ้ ภาควิชาควรสนบัสนนุการเรียนจากปัญหาเพ่ือกระตุ้นการประยกุต์ความรู้  รวมทัง้ควร
ส่งเสริมให้นิสิตมีความสงสยัในสิ่งท่ีเรียนและหาเหตผุลให้กบัสิ่งท่ีตวัเองเช่ือและไม่เช่ือซึง่จะเป็นพืน้ฐานใน
การสร้างสรรค์งานวิจยัท่ีมี  originality   
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การปรับปรุงหลักสูตรตามข้อวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 
 
หลกัสูตรฯ ได้ปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกข้อ  ยกเว้นข้อเสนอแนะของ  

รศ.ดร.มล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ เร่ือง โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก ท่ีเสนอแนะให้
รายวิชาเลือก 2 รายวิชาคือ ระบบหน่วยคํา สทัวิทยาและสทัศาสตร์ เป็นวิชาบงัคบั  ส่วนรายวิชาบงัคบั เช่น  
สทัวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง และ วากยสมัพนัธ์และการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์  ควรจะเป็น
วิชาเลือกนัน้ หลกัสตูรฯ เห็นว่ารายวิชา  สทัวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง และวากยสมัพนัธ์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ควรคงอยูใ่นหมวดวิชาบงัคบั เน่ืองจากหลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ซึง่รายวิชาสทัวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง และวากยสมัพนัธ์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์มีเนือ้หาท่ีเป็นแก่นของหลักสูตร จึงยังต้องคงอยู่ในหมวดวิชาบังคับ 
สว่นรายวิชาระบบหน่วยคําควรอยูใ่นหมวดวิชาเลือก 
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ภาคผนวก ฉ ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
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ความเช่ียวชาญ 
 วากยสมัพนัธ์  (Syntax)  ระบบหน่วยคํา (Morphology)  สทัศาสตร์และสทัวิทยา  (Phonetics and Phonology)  
การสอนภาษา  (Language Pedagogy) 
 
ผลงานทางวชิาการ  
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

สกุญัญา เรืองจรูญ. (2556). การศกึษาผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีมีซีดี-รอม และเวบ็ไซต์ประกอบชดุ 
Projects: Play& Learn 1 & 4 ของกระทรวงศกึษาธิการ.วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบบัภาษาไทย สาขา
สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศิลปะ. 33(2): 31-60.  

สกุญัญา เรืองจรูญ.  (2555). การวิเคราะห์สว่นเติมเตม็ สว่นขยายรวม และสเปกซิไฟเออร์ในภาษาไทย.  วารสาร 
สงขลานครินทร์ ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์. 18(1): 75-105. 
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อุน่อารี ตลาดเงิน และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2555, มกราคม-มิถนุายน). การวิเคราะห์ด้านอรรถศาสตร์และวากยสมัพนัธ์
ของ “เป็น” ในภาษาไทย. วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  34(1): 41-60. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2015). Perception and Production of Thai Learners on English Prepositions.  English 
Language Teaching, 8(1), 71-82. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2009). The Syntax of Thai WH-Adjuncts. Journal of Language and Linguistics, 27(2), 
21–46. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2007). The Syntax of WH-Expressions as Variables in Thai. Language Research, 43(1), 
77-147. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2007). The WH-Expressions at the Left Edge of the Clause: Contrastive and 
Identificational WH-Clefts. Concentric: Studies in Linguistics, 33(2), 121-157. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2006). Consonant-tone Interaction in Thai: An OT Analysis. Taiwan Journal of 
Linguistics, 4(2), 1-67. 

Rusawang, Tiyanuch; & Ruangjaroon, Sugunya. (2016). The Semantic and Syntactic Analysis of Focus Particles 
in Thai. Taiwan Journal of Linguistics: 15(1). 

 
2.  บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวชิาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

กานต์สนีิ ช่วยเพญ็ชยัภทัร และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2553). การวิเคราะห์คําแสดงคําถาม “อะไร” ท่ีให้ความหมาย  
“ทกุอยา่ง” ในภาษาไทย. ใน เอกสารประกอบการประชมุทางวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ  (ซีดี). 

วลัลภาภรณ์ สอนบญุตา และสกุญัญา  เรืองจรูญ.  (2553). การวิเคราะห์หน่วยคํา อะไร ท่ีปรากฏในวจัน กรรมตรงและ 
วจันกรรมอ้อมตามหลกักลสทัศาสตร์. ใน เอกสารประกอบการประชมุทางวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ (ซีดี). 

สติานนั อว่มเครือและสกุญัญา เรืองจรูญ. (2554). การศกึษาผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษชดุ Projects: Play 
& Learn ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนคลองกุ่ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร. ใน 
การประชมุวิชาการวิทยาเขตหนองคาย ครัง้ที ่1 ประจําปี 2554 งานวิจยักา้วหนา้ วิชาการเข้มแข็ง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วนัที ่5 สิงหาคม 2554. 

Saechan, A.; & Ruangjaroon, S. (2014).  WH-Arguments versus WH-Adjuncts Asymmetry in  
the Acquisition of English WH-Questions by Thai Learners.  in The First International Conference on 
Language, Literature, Cultural Studies. Thailand: Department of Western Languages, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Burapha University. 

Sombutna, Jirayuporn; & Ruangjaroon, Sugunya. (2012). The Effect of Utilizing the Instructional Media ‘Projects: 
Play & Learn’ on Prathomsuksa 1 and 4 Students in Chum-Chon-Baan-Lad.  in The Asian Conference 
on Arts and Cultures 2012, August 9-10, 2012. 
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Leelanoi, Saijai, & Ruangjaroon, Sugunya. (2009). An Analysis of the Function of the Prepositional Phrases 
Beginning with the Morpheme “doj”. Paper Presented at the International Conference on Human 
Development: Language, Mind, and Innovation, Bangkok, Thailand, August 13-14. 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2008). Thai WH-Expression as Variables.  Poster presented at Thailand Research 
Expo, Bangkok Convention Center, Thailand, September 12-16. 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2003). WH-Adjuncts in Thai. Paper presented at the Northwest Linguistic Conference, 
March 1-2 (Victoria, British Columbia). 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2003). Thai WH-Words as Polarity Items. Paper presented at the Canada Linguistics 
Association, June 1-4 (Halifax, Nova Scotia). 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2002). Thai WH in-situ. Paper presented at the Northwest Linguistic Conference, April 
6-7 (Vancouver, British Columbia). 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2002). Thai WH-Movement as Cleft. Paper presented at the Canada Linguistics 
Association, May 25-28 (Toronto, Ontario). 

 
3. บทความวชิาการ 
Ruangjaroon, Sugunya. (2006). Linguistic Theory and Analysis. Journal of Humanities,   

28, 109-116. 
 
4. ทุนวจัิยที่ได้รับ 

4.1 งานวิจยั เร่ือง Consonant-tone Interaction in Thai: An OT Analysis ได้รับทนุสนบัสนนุจาก
งบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์  ประจําปี 2549  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.2 งานวิจยั เร่ือง The Syntax of Thai WH-Adjuncts ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลยั  ประจําปี 2550  ประเภท Young Blood  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.3 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์สว่นเติมเตม็  สว่นขยายรวม และสเปคซิไฟเออร์ ในภาษาไทย
(Complements, Adjuncts and Specifiers in Thai)  ทนุวิจยัสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 
2551  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.4 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย (An Analysis of Discourse 
within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ทนุงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยั             
ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม: วิถีการเลีย้งดสููว่ิถีความพอเพียง  หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

4.5 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้างพยางค์ในการใช้ภาษาไทยและภาษาถ่ินของ
ชนกลุม่น้อยชาวกะหร่าง ทนุงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการ 
ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ความเช่ียวชาญ 
 การส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์  (Computer-Mediated Communication: CMC)  อรรถศาสตร์  (Semantics)  
ปริจเฉทวิเคราะห์  (Discourse Analysis)  วจันปฏิบติัศาสตร์  (Pragmatics) 
 
ผลงานทางวชิาการ  
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ช่ืนจิตต์ อธิวรกลุ; และศิริพร ปัญญาเมธีกลุ. (2552, ภาคเรียนท่ี 2).  Relevance in casual conversation between males 
and females. วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์. 31(2): 67-80. 

ช่ืนจิตต์ อธิวรกลุ; และศิริพร ปัญญาเมธีกลุ. (2555, มกราคม-มิถนุายน). การเช่ือมโยงความในการสนทนาแบบเป็นกนัเอง
ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง.  วารสารมนษุยศาสตร์ปริทศัน์.  34(1): 79-100. 

พระมหาธวชัชยั มาตาเบ้า; และศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ.  (2557, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  วจันกรรมปฏิเสธของพระภิกษุ.  
วารสารมนษุยศาสตร์ปริทศัน์.  36(2): 111-132. 

ภรณ์โสภา มหาวงศ์ทอง; และศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ.  (2558, พฤษภาคม-สงิหาคม).  ความรุนแรงในพาดหวัข่าวอทุกภยั  
ปี พ.ศ.2554 และ 2555  ในหนงัสือพิมพ์ไทย.  วารสารมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. 12(2). 
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ผลงานทางวชิาการ  
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

นนัทนา วงษ์ไทย.  (2556, มกราคม–มิถนุายน).  การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในโฆษณาเคร่ืองด่ืมเพ่ือความงาม. 
วารสารมนษุยศาสตร์. 20(1): 77-107. 

นนัทนา  วงษ์ไทย. (2555, มกราคม–มิถนุายน).  อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความตายในภาษาไทย.  วารสารภาษาและ
วฒันธรรม. 31(1): 43-64. 

 

นนัธิกานต์ จนัทร์อภิบาล; และนนัทนา วงษ์ไทย. (2554). การใช้คําเรียกขานคู่สนทนาท่ีไมคุ่้นเคย.  ใน รวมบทความวิจยัสาร
นิพนธ์ของนิสิตระดบัปริญญาโท ตัง้แต่ปี 2553-2555.  กรุงเทพฯ: คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

นนัทนา วงษ์ไทย. (2553, กรกฎาคม–ธนัวาคม).  สรรพนามท่ีทําหน้าท่ีขยาย: กรณีศกึษาเฉพาะบรุุษสรรพนาม.  วารสาร
ภาษาและภาษาศาสตร์.  29(1): 43-55. 
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นนัทนา  วงษ์ไทย.  (2552, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  คําอ้างถงึตนเองของผู้หญิงกบัคูส่นทนาท่ีไม่คุ้นเคย.  The Journal. 5(2): 
121-136. 

Analee, Rattanapraxa and Wongthai, Nuntana. 2015. Classifiers in Lao: A cognitive linguistic approach.   
International Journal of Languages, Literature and Linguistics. 1(1): 45-50. 

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.  บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวชิาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
นครินทร์ นาคนาวา; และนนัทนา วงษ์ไทย. (2557).  ความสมัพนัธ์ของคําศพัท์อวยัวะร่างกายกบัมโนทศัน์ 

อารมณ์สขุในภาษาไทย. Proceedings งานประชมุวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐ์ระดบั
บณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 32 เน่ืองในโอกาส 40 ปี บณัฑิตวิทยาลยั วนัท่ี 3-5 พฤศจิกายน 2557 
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1-12. 

นนัทนา วงษ์ไทย.  (2553).  อปุลกัษณ์ประสาทสมัผสัในภาษาไทย.  เสนอใน สมัมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ 
ประจําปี 2553  ระหวา่งวนัท่ี 17 กนัยายน 2553.  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

นนัทนา วงษ์ไทย.  (2548).  คําอ้างถงึตนเองของผู้หญิงกบัคู่สนทนาท่ีไมคุ่้นเคย. เสนอใน สมัมนาวิชาการภาษาและ
ภาษาศาสตร์ ประจําปี 2548  ระหวา่งวนัท่ี 19 สงิหาคม 2548.  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

รัชนีวรรณ ประยงค์กลุ; และ นนัทนา วงษ์ไทย. (2558). กลวิธีการใช้ภาษาท่ีพบในวจันกรรมการคกุคามหน้าอาจารย์ผู้สอน.  
เสนอในการประชมุวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติมหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2558. วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558
ณ ศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้สริินธร มหาวิทยาลยัพายพั เขตแมค่าว. หน้า 102-118. 

Buanak, Narin and Wongthai, Nuntana. (2015). The conceptual metaphors of World Cup 2014 news  
and Thai League Football news. Paper presented in the 2nd International Conference on Language, 
Literature, & Cultural Studies at  A-One Cruise Hotel, Pattaya, 20-21 August 2015. 

Sama-ae, Nura-aa and Wongthai, Nuntana. (2015). Cooking terms in Patani Malay: An ethnosemantic study.  
Paper presented in the Second International Conference on Language, Innovation, Culture & 
Education (ICLICE) 2015, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore, 27-28 November 2015. 

Singprasert, Chothika and Wongthai, Nuntana. (2015). Travel blogs as a reflection of Thai perspectives on 
 Myanmar. Paper presented in the Second International Conference on Language, Innovation, Culture  

& Education (ICLICE) 2015, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore, 27-28 November 2015. 
Vatanutanon, Thitikamol and Wongthai, Nuntana. (2014). The study of semantic extension of taste words in  

Thai. Paper presented in the Asian Conference of Arts and Culture 2014 Proceedings. Srinakharinwirot 
University. Pp.237-246. 
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Wongthai, Nuntana.  (2015). The semantic extension of internal body part terms in Thai. Paper presented in the 
Second Asian Conference on the Arts, Humanities and Sustainability’ at the Clio Court Hotel, Fukuoka, 
Japan 1-3 November 2015. 

Wongthai, Nuntana.  (2012).  A Study of Beauty Discourse in Beauty Drinks Advertisements. Paper presented in 
the 4th International Conference on Language and Communication 2012 at National Institute of 
Development Administration, Bangkok, Thailand. 

Wongthai, Nuntana.  (2012). The Conceptual Metaphors of Death in Thai.  Paper presented in the Annual 
International Conference on Language, Literature and Linguistics (L3 2012). Hotel Fort Canning, 
Singapore, July 9-10. 

Wongthai, Nuntana.  (2011).  Pronouns in Apposition in Thai: A Study of Personal Pronoun.  Paper presented in 
Thammasat International Symposium on Language and Linguistics (TISLL), September 23. 

 
3. บทความวชิาการ 

นนัทนา  วงษ์ไทย. (2557, มกราคม–มิถนุายน).  ความสําคญัของร่างกายท่ีมีตอ่ระบบการคิด.  วารสารอกัษรศาสตร์. 43(1): 
65-93. 

นนัทนา  วงษ์ไทย. (2555, มกราคม–มิถนุายน).  ประสาทสมัผสั: พืน้ฐานของระบบมโนทศัน์แบบอปุลกัษณ์.  วารสาร  
อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร.  33(2): 249-270. 

 
4. ทุนวจัิยที่ได้รับ 

4.1 งานวิจยั เร่ือง “การขยายความหมายของคําศพัท์อวยัวะร่างกายภายในท่ีปรากฏในสํานวนไทย” ได้รับทนุ
สนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2557 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.2  งานวิจยั เร่ือง การศกึษาช่ือนํา้พริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้อนความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมไทยได้รับทนุ
สนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2556 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.3 งานวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งร่างกาย ความคิด และภาษา : การวิเคราะห์สํานวน สภุาษิต  
คําพงัเพยไทยท่ีนําอวยัวะร่างกายมาเปรียบ  ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2556
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)         วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   WannakarnLikitrattanaporn 

ตาํแหน่งทางวชิาการ       รองศาสตราจารย์ 

ที่ทาํงาน          ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

           114 สขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรศัพท์         02-660-1770 ตอ่ 16263 
Email             wannaka@swu.ac.th 
 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สาํเร็จการศกึษา  
วุฒกิารศกึษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาํเร็จ 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
คณะครุศาสตร์   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2524 

ประกาศนียบัตร Diploma of Teaching English as a 
Second Language 

Victoria University of Wellington,  
New Zealand 

2531 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขา
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 2535 

 
ความเช่ียวชาญ 
 ภาษาศาสตร์ประยกุต์ (Applied Linguistics) การสอนภาษา (Language Pedagogy) 
 
ผลงานทางวชิาการ  
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ
Wannakarn Likitrattanaporn.  (2015). The Effects of  Applying Linguistic Principles and  Teaching Techniques  

  in Teaching English  at Secondary School in Thailand.  Printed in Proceeding in 17th International  
  Conference on English Language, Literature and Linguistics. 10-11 September 2015, Singapore.  
  Pages 131-141.  

 Wannakarn Likitrattanaporn.  (2014). Teaching Phonological Accuracy and Communicative Fluency at Thai  
  Secondary Schools.  English Language Teaching. 7(2): 1-10.  
วรรณกานต์ ลขิิตรัตนพร.  (2555).  การศกึษากระบวนการคิดของนิสติวิชาโทภาษาศาสตร์ตอ่ส่ือโฆษณาผลติภณัฑ์อาหาร 
 เสริมลดนํา้หนกัโดยใช้กิจกรรมอภิปราย.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติเพ่ือการพฒันาด้าน 
 วิจยัอยา่งยัง่ยืน  ในวนัท่ี 25-26 มกราคม 2555. หน้า 298-307. 
วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2552). การวิเคราะห์ลกัษณะประเภทแบบฝึกหดัจากหนงัสือเรียนภาษาองักฤษระดบั

ประถมศกึษา.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติในงานประชมุศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครัง้ท่ี 3 
ประจําปี 2552.   
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วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2545).  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษของนิสติชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกการ 
บญัชี การตลาด คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ 
ระดบัชาติใน การประชมุวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2545.   

 
2.  บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวชิาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
จรรยาลกัษณ์ คนัธะวงศ์, ผกาศรี  เยน็บตุร, วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร (2553, ภาคเรียนท่ี 1). การแปรของภาษายองของ  
                บคุคลสามระดบัอายท่ีุพดูส่ือสารกนัในอําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู.  วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  32:         
                65-82. 
วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2548, ภาคเรียนท่ี 1).  ภาษาศาสตร์ประยกุต์ : ทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างกบัการสอน 

          ภาษาตา่งประเทศ.  วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  27: 36-44. 
วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2545, ภาคเรียนท่ี 1).  ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษตอ่แนวทางการ 
                แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน.  วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  24: 80-90. 
 
3. ทุนวจัิยที่ได้รับ 

      3.1 งานวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดขัน้สงูและแบบการวดัการ 
คิดขัน้สงู ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2558 
                      3.2 งานวิจยั เร่ือง การพฒันาผลการสอนบทเรียนภาษาองักฤษตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์ได้รับทนุ
สนบัสนนุจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2557 

        3.3 งานวิจยั เร่ือง การศกึษากระบวนการคิดของนิสติวิชาโทภาษาศาสตร์ต่อส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์ 
อาหารเสริมลดนํา้หนกัโดยใช้กิจกรรมอภิปราย  ภายใต้แผนงานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะภาษาท่ีพบในส่ือโฆษณา 
ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2554  

        3.4 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้างพยางค์ในการใช้ภาษาไทยและภาษา 
ถ่ินของชนกลุม่น้อยชาวกะหร่าง ทนุงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม  
หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

       3.5 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย ทนุงบประมาณแผน่ดิน  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม: วิถีการเลีย้งดสููว่ิถีความพอเพียง  หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

       3.6 งานวิจยั  เร่ือง  การวิเคราะห์ลกัษณะประเภทแบบฝึกหดัจากหนงัสือเรียนภาษาองักฤษระดบั
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n1'V1U~ 

4.5 m1'lJ11~ LL~"~"'l~'lJ11~LL~"~"~1n~~ ~1Um1Ll11'V11'V11ml~1L~ an 
~ ~ 'II 

~13J~1~'lJUru~~1J1::m~~~m1~~L~Eln 
'" 

"lla 5 n11,)1" m1'lJ11~LL~::LL~"~" 'l~'VI,"1 rJ"1ULL')"lU~3J1J n'lJ'1i"1U"1JEl" m~i''lJm1 
~ ~ 'II 

~~L~ElnVii'El3Jiruru1')1,,'l~~iiEl1U1~~13J"llEl 12 "llElU"~'lJ3J'VI1i'Ylm~rJ~1UTl1WYl1ih~ 
'" '" 'II 

··.h~1 u ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ Vi.~. 2552 i"')1"L~El'lJ11~LL~::LL~,,~,,'l~~11"~1LL'VI,""'!U '] 
~ 

~El'1J 

"llEl 6 m1fhiruru1')1"ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ 'l~m~i'mhi"'lJ11~LL~::LL~"~"LtlU 
tal tal CU III 

v.4Un~1,"1J'V\11YlrJ1~[J<il11Jfl111J,rel 8 ,Jf) 9 ,Jf) 12 ,Jf) 13 LL~:,rel 15 enel~,relU~fl1J 

3J'VI1i'Ylm~rJ~1UTl1U'Yl1ih~ ··.h~lrJ ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ Vi.~. 2552 'l~fhiruru1')1" 
'" '" 

t~ rJii1:: rJ:: L1 ~1m1')1" LL~:: ~ ~n111J1:: Lijun111J~Ui"1U~13J"lla 16 "1J El""llElU"~'lJ 

3J'VI1i'Ylm~rJ~1UTl1U'Yl1ih~ ··.h~lrJ ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ Vi.~. 2552 ~"d' 

m1't11 iruru1,)1"ViUm1U3J'VI1i 'Yl tn~u~1 LL'VI ,""i"lf1n11LL~:: ~1 LL'VI ,",,1J1::inn 
'" '" 

,r1'1J i"lf1~ViLQVi1:: 'VI1ElL~r.J1"lf1ruLQ Vi1:: 'Yln~~ILL 'VI,",,~rhiruru1Tlf"LL1n'l~')1"'~U 
tal III tal tal 

1::rJ::L1~1 1 11 t~rJii1::rJ::L1~1m1'Yl~~El,,1J~'lJ'1i"1ULtlUL1~1'3J,"ElrJfi'".h 4 L~ElUU'lJ~1n 

lU~3J1J~'lJ'1i"1ut~ u'l~'VI,"1 rJ"1Uf11n111J1::Liju~~n111J~'lJ'1i"1UTlf" LL1n 'VI1n~1Um1 

1J1::Liju~~n11'Yl~ ~ El"1J~Ui"1UTlf,, LLsn'lU1::~'lJ~;fU'1J'l~1J~Ui'VI,"1~~ El'1J~UTl1'lJ 1 11 
LL~11J1:: LijU~ ~m11J~ Ui"1uEinTlf,,'VIrt" L~ El~ El ityty1')1" "r"d''lU1::'VIi1"m1'Yl~ s El" 

1J~Ui"1U 3J'VI1i'Yl m~uEl1~yj~11m1 unL~n ityty1')1"'~~13JTl113JL'VI3J1::Ll3J 

"r"d' Tl m::n113Jm1El1~ii3J~ unLlUm1'Yl~~ El,,1J~'lJ'1i"1U"1J El"ViUm1U 

3J'VI1i'Yl m~sm rJ'VIrt"11u'l~'~~13J'VI~n Ln m't1~Tlm::n113Jm1n1'V1U~ 
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, 
.... A.... 0 I iClI 0" 0 

Vi'U.n:n'U. 3J 'VI11'Yl tns £.I 'Y1 mn LL'VI 'U." 'Y1 ~ nl.::n 113Jrn1n1'VI 'U.~~ ::~ EI"'Y11 
q 

iruru1~1" LL£l:: iru rU1~11h::n'U.~13J LL UU~ ~ nl.::n113Jn11ih'VI 'U.~ 
III III ., .., 

6.1 n11'Yh ityty1~1"Vium1'U.3J'VI11'Y1m~£.I~1 LL'VIU"1"151n11L~ ElU~~'VI,r1~ 

L~3JL1£l1 ~EI Yi1'V1,r1~~EI'U. li£.l 1~U1n111"151n11LLrii"~3J LL£l::Yi1'U.lh1"~£lU1GJ'U.li113J 
q q 

... .... 0 I A ......A,.... .. 

~ nl.~3JU~'iIEI"Vi'U.m1'U.3J'VI11'Y1 tns £.I ~1 LL'VI 'U."1"151n11'U.nnL'VI 'U.EI~1n~ rueu U~ 
q q 

~13J']mr"fYmi'EI 7 'iI EI",]mr"fYU3J'VI11'Y1m~m~(~'U.~1'U. 'Y111hGJ 11~1 £.I Vium1'U.3J'VI11'Y1 m~£.I 

Vi.~. 2552 ii £.IU L'Yl1LL~1~EI"Lf"IL1~n11~mY1'1l~1n111::~UmnJnJ1LEln'VI1EIL L1'U.LL~...... 
~ nl.::n113Jn11~::~~11nl.1 L~ 'U.11 ii L'VI ~';1 LU'U.LL£l::L~ 'U.~11E1'U.mi1~ui'u LU~ £.I 'U.L~ EI 'U.'urrmU'U. 

q q 

... .. .... 1 .J'.fl ... ",.1
Vi'U.m1'U.3J'VI11'Y1 tns £.I~13J lJ1::n1~'U.LlJ'U.n1nl.') iu 

0.... .,.... A.... 0 I tr'..J 
6.1.1 n11'Y11~nJnJ1~1"Vi'U.m1'U.3J'VI11'Y1m£l£.l~1LL'VI'U." EI1~11£.1'Y1...... 

~1'U.n11U1::Lii'U.~£ln11U~~"1'U.1 'U.,]EI 6 111~ ~EI" 1~Yi1ityty1~1,,~f,,~ ~EI"ii1::£.I::L1£l1'll 
di'U. 3 iJ"UU1::3J1nl. LL£l::L~ ElU~~"1'U.~1U~13Jityty1 LL~l 'VI1n~~11"~1 LL'VI U" El1~11rrrT" 

'1l'~i'un11LL~"~"1~~11" ~~I LL'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U. 1~Yi1inJnJ1~1"'~1in'llLn'U. ~EI"~f,,
'II ...... 

,t. ", , .. ~I.I 
LL~£l::~1"1::£.I::L1£l1~3JLn'U. 2 lJ"UlJ1::3J1nl. 

A...."" 1"0 0 I tr' .... 
L3J EI~1U em nJ1~1"~13J111~nEI'U.'VI1n~ ~11" ~1 LL'VI 'U." EI1~11£.1 £.I" 

... ... 'II 

'1l'~i'un11LL~"~"1~~11" ~1 LL 'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U. 1~~ nl.::n113Jn11U1::';1'VI U1 £.1"1 'U. 
'II , 

R I .. A AA.... I .. A.... .... ., 0 I 

L~'U.EI~113J L'VI'U.~ EI~ nl.::n113Jn11LViElVi~11nl.11'U.~\t£J~EI'VI1E1 L£ln~nJnJ1~1" tn £.I ~1 LL'VI'U."...... , , 
.. 0 A R...a 

'VI1E1~1 L'U.'U.n11E1'U.~13J'Y1~ nl.::n113Jn11L'VI 'U.~3J ~11 

6.1.2 n11Yi1inJnJ1~1"Vium1'U.3J'VI11'Y1 m~£.I~1LL 'VIU"~'ri1 £.I 
... ... 'II 

~1~~11~11rr~~1'U.n11U1::Lii'U.~£ln11U~~"1'U.1'U.,]EI 6 111~~EI" LL~11~Yi1ityty1~1,,1 'U. 

1:: £.I:: L1£l1'llLn'U. 5 iJ"UU1::3J1 ru LL£l::L~ ElU~U~"1'U.~1Uityty1 LL~l 'VI1n~~11"~1 LL'VIU" 

~'ri1 £.I~1 ~~11~11rr 5"'1l'~i'un11LL~"~" 1~~11"~1 LL 'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U.1 ~Yi1inJnJ1~1"CIJ CIJ ., ., 

'~1in'll Ln'U.~EI"~f,, LL~ £l::~f"1:: £.I::L1£l1'llLn'U. 3 il"UU1::3J1nl. 1~ £.I~EI"~1'U.n11U1::Lii'U.~ £l 

n11U~U~"1'U. 

L~ ElU ~~"1'U.~1U ityty1~1" ~13J111~ri EI'U. 'VI1n ~~11" ~1 LL'VI U" 

~'ri1 £.I~1~~11~11rrrT,,'1l'~i'un11LL~"~"1~~11"~~1 LL'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U. 1~~nl.::n113Jn11 
'II 'II 

U1::';1'V1U1 £.I"1'U.L~'U.EI~113J L~'U.~ EI~nl.::n113Jn11L ~EI~~11nl.11ii.~Q£.I~ EI'VI1E1 L~nirunJ1~1"...... , , 
"'0 I .0Ao .4.a t:t 
m £.I~1 LL'VI'U." 'VI1E1~1L 'U.'U.n11E1'U.~13J'Y1~nl.::n113Jn11L 'VI'U.~3J~11 

6.1.3 n11Yi1inJnJ1~1"Vium1'U.3J'VI11'Y1m~£.I~1LL'VIU"...... 
1E1"~1 ~~11~11rr;t'U. 'U~ ~1'U.n11U1::Lii'U.~£ln11U~~"1'U.1 'U.,]EI 6 111~~EI" 1~Yi1ityty1~1" 

1'U.1:: £.I:: L1£l1'llLn'U. 5 iJ"UU1::3J1nl. LL£l::L~ EI~1U ityty11~ £.I ~1'U.n11U1::Lii'U.~ £ln11U~~"1'U. 

~ nl.::n113Jn11~~11nl.1~1" ~ EI~'U.~1U EI1 £.I 60 UU1U1mUU ti"l'U.i'U.iJ"uU1:: 3J1 ru 1~ £.I ~ EI 
q 'II 

irunJ11::£.I::L1£l1~f" £l:: 5 iJ"UU1::3J1nl. unL1'U. iiU1::L~'U.~'U. ~ LhfYnJ~~ nl.::n113Jn11ii 3J~1~ ... ... ... 
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hj~ElinJnJ1,j\~ii.:JEl1£J~1U 60 UU1U1m 
"" .. \I 

6.2 m1,.hinJnn,)1.:J~1 LL'VIu.:Jlh::LfI'Yl ~U1'V111 't11'V1 ,x1~U1'V111 ~111 m mcn'VI1El.. .. ,. 
"llm;1'V1U~f111::.:J1U"lJ El.:J1I'VI11'Yl £J1~£J t~ £J't11 inJnJ1,)1.:J~111111::n11~11.:J~1 LL'VI U.:J n1m....
 
"llEl 6.2.7 1~'t11irunJ1,)1.:J ,f.:Jd'1::£J::L1L'l1~El.:JhlLf1u 5 u.:Julh::3J1m t~£Jl~3jm1.. .. 
lh::Liiu~L'ln11U~U~.:J1U l~LLn .. .. 

6.2.1 unmsus 

6.2.3 flnbU9i 
I I I I 

"'0 A .... .., I a.:ll A • A .cil.ClI

6.2.4 ~mU1 £Jm1 'VI1El'VI1'VI 1.1.1'VI 1.1.1 £J.:J1U'YlL1£Jn"15El a £J1.:J ElU'Yl1l,... ,
;i11.1.:: L'Yl £JUL'Yl1 ~ m::.. 

.., I CIt. .ClI 

6.2.5 ~"151£JEllim1U~,. 
I I I I.:II" ....... I __ d I A ..
 

6.2.6 1El.:J~mu~ 'VI1El1El.:J'VI1 'VI 1.1.1'VI 1.1.1 £J.:J1U'YlL1£Jn"15El a £J1.:J ElU'Yl .. .. 
1I;J1U:: L'Yl £JUL'Yl1 ~ m::.. , 

6.2.7 ~el1U1£Jm1~1,"m1UElnm1U~ ~el1U1£Jn11~1,"m1U,. ,. 
~ mu~ ~el1U1 £Jm1~1,"n.:J1U~1U.:J1U ~el1U1 urmn El.:J1u~,"m1UElnm1U~ 'VI1Eli1'V1U1,. ,. 

I I I I I 
I .ClI .ClI A I A.cI,:I .lCII I .ClI A .... 0 

'VI 1.1.1 £J.:J1U'Yl L1£Jn"15El a £J1.:J ElU'Yl1l;J1U::Ln £JU Lmn El.:J~111'Yl~f1111'V111'Yl£J1L'l £Jn1'V1U~.. , , 
o I .. .. A.... 0

6.2.8 ~1 LL'VIU.:J ElU~111'Yl ~f1111'V111'Yl £J1~ £Jm'VIU~ 

6.3 m1't11inJnJ1,)1.:J~1LL'VIU.:JU1::LfI'Yl~11U 1"151:a~ Luvn:: 'VI1El.... 
L~£J1"151ru Lu~1:: ~111"llm;1'V1U~f111::.:J1U"lJ El.:J1I'VI11'Yl £J1~£J~1~i'u1I ElU'VI1I1£J.. 

6.3.1 m1't11ityty1,)1.:J~,"m1U1I'VI11'Yl£J1~£J1::~uU~tMm1 

~~1Um1U1::Liiu~L'lm1U~U~.:J1U 1~'t11ityty1,)1.:J1::£J::L1L'l1 3 U.:JUU1::3J1m 

LriElU~tM.:J1u~1um~ityty1,)1.:Jlu111~LL1n t~£J~1Um1u1::Liiu~L'lm1u~u~.:J1ul~'t11 

inJnJ11::£J::L1L'l1 5 U.:JUU1::1I1m.... 
6.3.2 n11't11 iru ru1..ij1-\1~,"n-\l1 \4,lJ'V\11n £J1 ~ir~::c;l1J-n1 '"1tlJn11.. .. .. 

..r II. I ..:, • I" 1., 0....., ~I • I • I" -
"lJU iu 'Yl~1Um1u1::L1IU~L'lm1u!lU~.:J1U 'VI'Yl1~tyty1'J1.:J1::£J::L1L'l1 5 u.:JUu1::1I1m 

LriElU~tM.:J1U'JU~1U ityty1,)1.:J1U111~ LL1nt~ E.1~1Un11U1::Liiu~L'ln11U~tM.:J1U 1~~ a 

irum11:: £J::L1L'l1 5 U.:JUU1::1I1m LLL'l::'VI1n~11.:J~1 LL'VIU.:J~.:Jn~11~~~ mlU1I1 LLi113J,xEl urrh.. .. 
10 U ~'J11m1,)1.:J~Ell~'Jum£J~1U'VIn~UUU1u1m~111u.:Juu1::3J1mt~£J't11irunJ1,)1.:J 

.. '\J "" 

~111L'l:: 5 U.:JUU1::1I1m £JnL1U 3ju1::L~U~U~~1f1nJ~~m::n1111m13j1l~1'V1'3J~ElinJnJ1,)1.:J.. .. .. 
ii.:J m £J~1U 60 UU1U1m, ,. 

6.4 m1't11iruru1,)1.:J~~ILL'VIu.:J1"151m1 ~1LL'VIU.:JU1::LfI'Yl~11U 1"151:a~.... 
Lu~1:: 'VI1m~£J1"151ruLu~1:: "lJEl.:J~,"m1U1I'VI11'Yl£J1~£J1U"llEl 4.1.2 1~'t11iruru1,)1.:JLilU11£J.. .. .. 
U.:JUU1::3J1m LLL'l::1~'VI U1 £J.:J1U't11m1U1::Liiu~~m1U~U~.:J1U LriEl~El.:Jm1~ Elityty1,)1.:J1UU 

~ Ellu 
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"lia 7 ViUnn~UI'VI11'Yl tn~[J~L~'YhinJnJ1-;i\:lfi m~~"limJ'I ~tJ 3J'V111'Yl tn~[J.... 
fIt~U~1U'Yl11h~ '"h~1[J ViUm1U3J'VI11'Ylm~[J Vi.fIt. 2552 lh::n1fltli 1~~,ruLtiuVium1u 

'II 

3J'VI11'Ylm~[J"limJ'I~tJ3J'VI11'Ylm~[JfIt~U~1U'Yl11h~ '"h~1[J ViUm1U3J'VI11'Ylm~[J Vi.fIt. 2552 

~13J"lia 321utJ'YlLuVi1::m~ 1~tlDUi'l1u~aLtI,;)ufi'"h;)::iu~~iqjqj1')1'1'VI1n~1Um1 

tl1::L~u~~n11t1DUi'l1ULL~1 3J'VI11'Ylm~[J,;)::'Yhiqjqj1,)1'1~13J'VI~nLnnl.'t1LL~::1nm1~ 

n1'V1U~L1~13Jtl1::mfltdLL~1 LL~n1m LL~::'VI1ntlDtJl1'11U3J1LL~1 L3J,ra[In'"h 4 L~aULL~::~1U 

m1t11::L~u~~tlDUi'l1U1U1::"tJ~;fuLtlm';)L3J~a'l'Yl~~a'ltlDtJ1111"15m1LtluL1~1 4 L~ au~n 

Lun1mViUm1U3J'VI11'Yl m~mn~~,;)::~1tJinJnJ1')1'1 5 11 LU1I'ItJtl1::3J1nl.~
'II .. .. 

tl1::mfltLiLL~::1I'ItJtl1::3J1nl.t1~Ltl ~nl.::n113Jn11m';)L~.yhinJnJ1,)1'1L'VI3Jri aU~1tJ inJnJ~IL ~ a 
~ ~ ~ ~ 

tI'i'tJL~~1'111'1tJtl1::3J1nl. ..r'ldm1t1'i'tJ inJnJ1')1'1~a'l LtlU~nl.~ aViUm1U3J'VI11'Yl m~[J.. .. ~ 

.., Q",l 4..00 0 I ..,.cIotII:t A IA A A ~ 
"lJa 8 ViUn'l1U3J'VI11'Ylm~[J~1LL'VIU'I1"151n11~13J"lJa 7 'Yl3J1~n11f1tn~1~1n11 

~ 

mnJnJ1 Lan'VI1nL~ an a ciLU~hLL 'VIti'l1"151m1~a Ltl ~a'lL"li1~n~1~aLU1::"tJmnJnJ1~ ~'I;fu 
III III "U III III '\I 

111 [JLU1::[J::L1~1 3 11 'VI1m11~~'I1U'Yl1'11"151n11L'VI'~I;hLL'VIti'l'Yl1'11"151n11~~'I;fu 'VI1n~1tJ 
'II 

it"unJ1')1'1LL~1rT'IL3JL~tI~n~1~a'VI1aii~hLL'VIti'l'Yl1'11"151m1~~'I;fu L~~nl.::n113Jm1t11::,h 
.. .. 'II 

'VIti1[J'I1UL~Ua~113J L~u~a~nl.::n113Jn11L ~a~,;)11nl.11il';),r[JL3J~a'VI1m~n inJnJ1,)1'I ~1 [J.. .. , , 
01 AoA dAr:: 

~1LL'VIU'I 'VI1a~1LUum1aU~13J'Yl~nl.::n113Jn11L'VIU~3J~11 

"lia 9 ViUm1U3J'VI11'Ylm~[Jlil1LL'VIti'l1"151m1 ~13J"lia 7 ~iimmnu 50 1ILL~::L3J 
~ 

tl1::~'1~';)::~n~1~aLU1::"tJmnJnJ1Lan L~"lJmi1'V1u~lil1LL'VIti'l'Yl1'11"151m1L~~'I;fU1l1 [JLU 3 11 
.. .. 'II 

'VI1n~1tJ inJnJ1,)1'1 LL~1 L3JL~lil1 LL'VI ti'l'Yl1'11"151m1~ ~'I;fu1~~ nl.::n113Jm1t11::,h 'VI ti1 [J'I1U 
.. .. 'II 

L~ua~113JL~u~a~nl.::n113Jm1L~a~,;)11nl.11il';),r[JL3J~a'VI1aL~ninJnJ1,)1'1 ~1[Jlil1LL'VIti'l.. .. , , 
d 0 A .... " 

'VI1a~1 LUum1aU~13J'Yl~ nl.::n113Jm1L'VIU~3J~11 

"lia 10 L~atl1::1[J"15t!"lJa'l3J'VI11'Ylm~[J ~nl.::n113Jm1m';)n1'V1u~1~Viun'l1U 

3J'VI11'Ylm~[J~iim~Lnu 60 11 tlDtJl1'11uLtiuVium1U3J'VI11'Ylm~[J 1~[Jl~.yhiqjqj1,)1'1Ltlu 

11[J1I LL~..r'ld ~a'liim1~11,;)~1l1Vii1'1m mL~::~~hL~mL~~'I11tJ~~~"'In~11~3J11r1 
~ ~ 

tllJUi'VI,r1~L~aci1'1 L~3J~ LL~::~a'lii ~~'I1U 'Yl1'11"151m1'V11a~~'I1U~UL ~am1t11:: L~u~~n11 

tlDUi'l1U~1[J 

, 
tl1::mflt ru 1uii ,,~ ~'I'VI1~3J Vi.fit. 2553 

~~., 
s'A Ato 

(flt1~~11,;)11[J11nl. ~'IL,;)1qj) 

anm1tJ~3J'VI11'Yl m~£JfIt~U~1U'Yl1111~ 

tl1::li1U~nl.::n113Jm1tJ1'V111'11UtJ~~~tl1::-;)1 
~ 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมนิหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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1. ผลการประเมนิความพงึพอใจคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ จากการสาํรวจนิสติรหัส 54 และ รหัส 55 ของหลักสูตรฯ จาํนวน 21 คน 
 

ระดับความพงึพอใจ นิสติปัจจุบัน 
ด้านหลกัสตูร 4.93 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.94 

ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4.67 

ด้านการจดัการเรียนการสอน  4.83 

ด้านการวดัและประเมินผล 5 

ด้านการเรียนรู้ตลอดหลกัสตูร ได้
พฒันาคณุลกัษณะของผู้ เรียน 

4.89 

รวม 4.88 
 
2. ผลสาํรวจความคดิเหน็ของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑติ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
(จาํนวน 1 คน)* 
 

ระดับคุณลักษณะของบัณฑติ ศษิย์เก่า ผู้ใช้บัณฑติ 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.97 4.93 
ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ 

4.93 4.37 

ด้านทกัษะทางปัญญา 4.34 4.65 
ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลและความรับผิดชอบ 

4.65 4.78 
 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใข้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.83 4.83 

ด้านอตัลกัษณ์ของบณัฑิต
มหาวิทยาลยั “มีทกัษะส่ือสาร” 

4.95 4.97 

รวม 4.78 4.76 

 
*ในปีการศกึษา 2557 รุ่นท่ี 1 มีนิสติสําเร็จการศกึษาจํานวน 1 คน 
 
จากผลสรุปผลคะแนนการประเมินความพงึพอใจคณุภาพหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

และผลคะแนนจากการสํารวจความคิด เห็นของผู้ ใ ช้บัณ ฑิต ท่ี มีต่อคุณ ลักษณ ะของบัณ ฑิต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าผลคะแนนด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะข้อท่ี 6 
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ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพ และ/หรือศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ มีคะแนน
เฉล่ียต่ํากวา่ด้านอ่ืน คือ 4.67 และ 4.83 ตามลําดบั  

คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรฯ จงึได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2558 และมีมติปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการ
ประเมินความพงึพอใจคณุภาพหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จากนิสิตปัจจบุนัปีการศกึษา 2557 
และศิษย์เก่าท่ีจบการศกึษา ดงันี ้ 

1) เพิ่มจํานวนรายวิชาด้านการสอนภาษาหมวดวิชาเลือก  
2) ตดัและเพิ่มการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน พร้อมทัง้ปรับปรุงกลยุทธการสอน และวิธีวดัผลประเมินให้

สอดคล้องกนั  
3) ปรับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา มาตราฐานผลการเรียนรู้  

5 ด้าน ให้ชดัเจนและสอดคล้องกบัรายวิชา 
 
 นอกจากนี  ้ศิษย์เก่าและผู้ ใช้บัณฑิตให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศชาติและความต้องการของตลาดแรงงานโดยเพ่ิมรายวิชาให้มีเนื อ้หาท่ีทันสมัย  เช่น  
รายวิชาภษ 533 การรับรู้ภาษาท่ีสอง รายวิชา   ภษ 543 วิธีการสอนภาษาท่ีสองในศตวรรษท่ี 21 และรายวิชา ภษ 635        
การพฒันาส่ือการเรียนการสอน และมุง่เน้นเทคนิคการสอนโดยเน้นการวิจยัเป็นฐานและการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ช่ือหลักสูตรเดมิ  หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลกัสตูรใหม่ พศ. 2553) 
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง  หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์(หลกัสตูรปรับปรุง พศ. 2559)  เร่ิมเปิดรับ
นิสติในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา2559 
 
สาระสาํคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
1. ผศ.ดร.สกุญัญา  เรืองจรูญ 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
University of British Columbia, 
Canada 
 
2. ผศ.ดร.ศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ 
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
3. อ.ดร.สพุตัรา ทองกลัยา 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
University of Delaware 

1. รศ.ดร.สกุญัญา  เรืองจรูญ 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
University of British Columbia, 
Canada 
 
2. ผศ.ดร.ศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ 
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
3. ผศ.ดร.นนัทนา วงษ์ไทย 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. คงเดิม 
 
 
 
 
2. คงเดิม 
 
 
 
3. ดร.สพุตัรา ทองกลัยา ลาออก
จากราชการ 

 
 

2. อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
1. ผศ.ดร.สกุญัญา  เรืองจรูญ 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
University of British Columbia, 
Canada 
 
2. ผศ.ดร.ศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ 
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 

1. รศ.ดร.สกุญัญา  เรืองจรูญ 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
University of British Columbia, 
Canada 
 
2. ผศ.ดร.ศิริพร  ปัญญาเมธีกลุ 
อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 

1. คงเดิม 
 
 
 
 
2. คงเดิม          
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
3. อ.ดร.สพุตัรา ทองกลัยา 
Ph.D. (Linguistics), 2548 
University of Delaware 
 
4. อ.ดร.ศภุนิจ กลุศิริ 
Ph.D. (TESOL), 2549 
University of Canberra 
 
 
5. อ.ดร.วาณี อรรจน์สาธิต 
Ph.D. (Applied Linguistics), 2547 
Université de Franche Comté 

3. ผศ.ดร.นนัทนา วงษ์ไทย 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
4. รศ.วรรณกานต์ ลขิิตรัตนพร 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต์), 2535 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 
 
5. อ.ดร.อรรถสิทธ์ิ บญุสวสัด์ิ 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 
 
 
 
6. อ.ดร.เมแกน ลยุ 
Ph.D. (Linguistics), 2558 
University of British Columbia, 
Canada 

3. อ.ดร.สพุตัรา ทองกลัยา ลาออก 
จากราชการ 
 
 
4. อ.ดร.ศภุณิจ  กลุศิริ มีช่ือปรากฏซํา้
เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์
การศกึษา 
 
5. อ.ดร.วาณี  อรรจน์สาธิต มีช่ือ
ปรากฏซํา้ในอาจารย์ประจําหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์การศกึษา 
 
6. ปรับเพิ่มตามเกณฑ์ใหมท่ี่ให้เพิ่มช่ือ
อาจารย์ประจําหลกัสตูรตามท่ีสามารถ
คมุปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ 

 
3. รายวชิา 

หมวดวชิาบังคับ 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ภษ 511 ภาษาศาสตร์กบัการ
วิเคราะห์ภาษา 

ภษ 501 ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์
ภาษา 

ปรับเลขรหสัวิชา และให้เรียน
แบบไมน่บัหน่วยกิต 

ภษ 521 ทฤษฎีสทัวิทยาและการ
วิเคราะห์ระบบเสียง 

ภษ 511 สทัวิทยาและการวิเคราะห์
ระบบเสียง 

             
 
 
               ปรับเลขรหสัวิชา 
 
 
 
 
 

ภษ 522 ทฤษฎีวากยสมัพนัธ์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ 

ภษ 512 วากยสมัพนัธ์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์          

ภษ 523 ทฤษฎีอรรถศาสตร์และการ
วิเคราะห์ความหมาย 

ภษ 513  อรรถศาสตร์และการวิเคราะห์
ความหมาย                        
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
ภษ 613  วจันปฏิบติัศาสตร์และ
ปริจเฉทวิเคราะห์ 

ภษ  521   วจันปฏิบติัศาสตร์และ
ปริจเฉทวิเคราะห์ 

ปรับรายวิชาวจันปฏิบติัศาสตร์
และปริจเฉทวิเคราะห์จากวิชา
เลือกเป็นวิชาบงัคบั และปรับเลข
รหสัวิชา 

ภษ 651 การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ ภษ 541 การวิจยัด้านภาษาศาสตร์ ปรับรายวิชาการวิจยัด้าน
ภาษาศาสตร์จากเดิมท่ีเรียนปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 เป็นปีท่ี 1  
ภาคเรียนท่ี 2 และปรับเลขรหสั
วิชา 

- ภษ 642 สมัมนาภาษาศาสตร์ ปรับรายวิชาสมัมนาภาษาศาสตร์
จากเป็นวิชาเลือก เป็นวิชาบงัคบั  
และปรับเลขรหสัวิชาจากเดิม คือ 
ภษ 652 เป็น ภษ 642 และ
กําหนดให้นิสิตท่ียงัไมส่อบเค้า
โครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
เข้าเรียนรายวิชาสมัมนา
ภาษาศาสตร์ทกุภาคเรียน จนกว่า
จะสอบ เค้าโครงปริญญานิพนธ์/     
สารนิพนธ์เสร็จสิน้ 

 

หมวดวชิาเลือก 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
- ภษ 514  ระบบหน่วยคํา                         เพ่ือให้ครบทกุองค์ประกอบของ

ภาษา 
ภษ 541 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภษ 531  ภาษาศาสตร์จิตวิทยา              

 
            ปรับเลขรหสัวิชา 

ภษ 542 ภาษาศาสตร์สงัคม ภษ 532  ภาษาศาสตร์สงัคม 
ภษ 624 สทัวิทยาและสทัศาสตร์ ภษ 615  สทัวิทยาและสทัศาสตร์ 
ภษ 653 การศกึษาเฉพาะเร่ือง ภษ 643 การศกึษาเฉพาะเร่ือง 
- ภษ 533  การรับรู้ภาษาท่ีสอง                 เน่ืองจากมีการยบุรวมหลกัสตูร 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศกึษา) 
กบัหลกัสตูร ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์) และเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้นิสิตท่ีสนใจในสาขา

- ภษ 534   วิธีสอนภาษาท่ีสองใน
ศตวรรษท่ี 21                                        

- ภษ 635   การพฒันาส่ือการเรียนการ
สอน 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
- ภษ 636   การพฒันาหลกัสตูรภาษา       การสอน 
ภษ 543 ภาษาถ่ิน -  

          ตดัรายวิชานีอ้อก ภษ 625  วากสมัพนัธ์และระบบ
หน่วยคํา 

- 

 

 หมวดวชิาเลือก กาํหนดให้เรียน 6-12 หน่วยกติ ดังนี ้
               ภษ 514   ระบบหน่วยคํา                3 (2 – 2 – 5)                        
      LI  514   Morphology      
                  ภษ 531   ภาษาศาสตร์จิตวิทยา               3 (3 – 0 – 6) 
     LI  531   Psycholinguistics     
     ภษ 532   ภาษาศาสตร์สงัคม               3 (3 – 0 – 6) 
     LI   532   Sociolinguistics      
                  ภษ 533   การรับรู้ภาษาท่ีสอง               3 (2 – 2 – 5) 

                  LI   533   Second Language Acquisition                            

                  ภษ 534   วิธีสอนภาษาท่ีสองในศตวรรษท่ี 21               3 (2 – 2 – 5) 

                  LI   534   Methods of Second Language Teaching in 21st Century      
                  ภษ 615   สทัวิทยาและสทัศาสตร์               3 (2 – 2 – 5) 
                  LI   615   Phonology and Phonetics 
                  ภษ 635 การพฒันาส่ือการเรียนการสอน 3 (2 – 2 – 5) 

                  LI   635    Materials Development    

                  ภษ 636   การพฒันาหลกัสตูรภาษา               3 (2 – 2 – 5) 

           LI   636   Language Curriculum Development              
 

คาํอธิบายรายวชิา 

ภษ 514 ระบบหน่วยคํา       3 (2 – 2 – 5) 
LI 514  Morphology 

การวิเคราะห์การสร้างคํา หน่วยคําเรียง หน่วยคําซ้อนและหน่วยคํารวม การศึกษาทฤษฎีคลาสสิกและร่วมสมยั

ด้านกฎเกณฑ์การสร้างคําคลงัศพัท์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาหน่วยคํากบัวากยสมัพนัธ์ 
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ภษ 533 การรับรู้ภาษาท่ีสอง        3 (2–2–5) 

LI  533  Second Language Acquisition 

ทฤษฎีการรับรู้ภาษาท่ีสอง ความเข้าใจผิดพลาดกบัการเรียนรู้ภาษา ความแตกตา่งของกระบวนการรับรู้ ภาษาแรก
และภาษาท่ีสอง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กและผู้ ใหญ่ การพฒันาความสามารถทางภาษาให้แก่ผู้ เรียน ท่ีมี
ศกัยภาพเดน่และด้อย  การวิจยัด้านการรับรู้ภาษาท่ีสอง การวิเคราะห์ข้อมลูระหวา่งภาษา 
 

ภษ 534  วิธีสอนภาษาท่ีสองในศตวรรษท่ี 21       3 (2–2–5) 

LI 534  Methods of Second Language Teaching in 21st Century 
 
แนวคิดและเทคนิคการสอนภาษาท่ีสองท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นิสิตเกิดความเช่ียวชาญ

ด้านวิธีสอนภาษา และมีแนวคิดด้านการสร้างกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียนภาษามีความคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา           
คิดสร้างสรรค์ และมีทกัษะส่ือสาร วิธีสอนทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน วิธีสอนภาษาตามทฤษฎีการเรียนรู้พทุธิปัญญา วิธีสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  วิธีสอนภาษาแบบร่วมมือ  วิธีสอนภาษาแบบโครงงาน  วิธีสอนภาษาแบบแก้ปัญหา วิธีสอนภาษา 
โดยใช้ส่ือมลัติมิเดีย  รวมทัง้การฝึกวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยของแตล่ะวิธีสอน  การเขียนแผนการสอน และการทดลองสอน 
 
ภษ 635   การพฒันาส่ือการเรียนการสอน   3 (2 – 2 – 5) 
LI 635   Materials Development 

 
แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีการสอนภาษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนและการสอนภาษา การสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือการออกแบบ การสร้างและปรับปรุงส่ือการสอน
ทัง้ส่ือสิง่พิมพ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
ภษ 636  การพฒันาหลกัสตูรภาษา   3 (2 – 2 – 5) 
LI 636  Language Curriculum Development 

 
ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษา องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร           

การเปล่ียนแปลงหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง การศึกษาความต้องการของผู้ เรียน  การประเมิน
หลักสูตรจากผู้ เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและการประเมินหลักสูตรท่ีหลากหลาย รวมทัง้การฝึกปฎิบัติ
ออกแบบหลกัสตูรการสอนภาษา 
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ภาคผนวก ฉ ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
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ความเช่ียวชาญ 
 วากยสมัพนัธ์  (Syntax)  ระบบหน่วยคํา (Morphology)  สทัศาสตร์และสทัวิทยา  (Phonetics and Phonology)  
การสอนภาษา  (Language Pedagogy) 
 
ผลงานทางวชิาการ  
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

สกุญัญา เรืองจรูญ. (2556). การศกึษาผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีมีซีดี-รอม และเวบ็ไซต์ประกอบชดุ 
Projects: Play& Learn 1 & 4 ของกระทรวงศกึษาธิการ.วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบบัภาษาไทย สาขา
สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศิลปะ. 33(2): 31-60.  

สกุญัญา เรืองจรูญ.  (2555). การวิเคราะห์สว่นเติมเตม็ สว่นขยายรวม และสเปกซิไฟเออร์ในภาษาไทย.  วารสาร 
สงขลานครินทร์ ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์. 18(1): 75-105. 
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อุน่อารี ตลาดเงิน และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2555, มกราคม-มิถนุายน). การวิเคราะห์ด้านอรรถศาสตร์และวากยสมัพนัธ์
ของ “เป็น” ในภาษาไทย. วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  34(1): 41-60. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2015). Perception and Production of Thai Learners on English Prepositions.  English 
Language Teaching, 8(1), 71-82. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2009). The Syntax of Thai WH-Adjuncts. Journal of Language and Linguistics, 27(2), 
21–46. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2007). The Syntax of WH-Expressions as Variables in Thai. Language Research, 43(1), 
77-147. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2007). The WH-Expressions at the Left Edge of the Clause: Contrastive and 
Identificational WH-Clefts. Concentric: Studies in Linguistics, 33(2), 121-157. 

Ruangjaroon, Sugunya. (2006). Consonant-tone Interaction in Thai: An OT Analysis. Taiwan Journal of 
Linguistics, 4(2), 1-67. 

Rusawang, Tiyanuch; & Ruangjaroon, Sugunya. (2016). The Semantic and Syntactic Analysis of Focus Particles 
in Thai. Taiwan Journal of Linguistics: 15(1). 

 
2.  บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวชิาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

กานต์สนีิ ช่วยเพญ็ชยัภทัร และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2553). การวิเคราะห์คําแสดงคําถาม “อะไร” ท่ีให้ความหมาย  
“ทกุอยา่ง” ในภาษาไทย. ใน เอกสารประกอบการประชมุทางวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ  (ซีดี). 

วลัลภาภรณ์ สอนบญุตา และสกุญัญา  เรืองจรูญ.  (2553). การวิเคราะห์หน่วยคํา อะไร ท่ีปรากฏในวจัน กรรมตรงและ 
วจันกรรมอ้อมตามหลกักลสทัศาสตร์. ใน เอกสารประกอบการประชมุทางวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ (ซีดี). 

สติานนั อว่มเครือและสกุญัญา เรืองจรูญ. (2554). การศกึษาผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษชดุ Projects: Play 
& Learn ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนคลองกุ่ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร. ใน 
การประชมุวิชาการวิทยาเขตหนองคาย ครัง้ที ่1 ประจําปี 2554 งานวิจยักา้วหนา้ วิชาการเข้มแข็ง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วนัที ่5 สิงหาคม 2554. 

Saechan, A.; & Ruangjaroon, S. (2014).  WH-Arguments versus WH-Adjuncts Asymmetry in  
the Acquisition of English WH-Questions by Thai Learners.  in The First International Conference on 
Language, Literature, Cultural Studies. Thailand: Department of Western Languages, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Burapha University. 

Sombutna, Jirayuporn; & Ruangjaroon, Sugunya. (2012). The Effect of Utilizing the Instructional Media ‘Projects: 
Play & Learn’ on Prathomsuksa 1 and 4 Students in Chum-Chon-Baan-Lad.  in The Asian Conference 
on Arts and Cultures 2012, August 9-10, 2012. 
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Leelanoi, Saijai, & Ruangjaroon, Sugunya. (2009). An Analysis of the Function of the Prepositional Phrases 
Beginning with the Morpheme “doj”. Paper Presented at the International Conference on Human 
Development: Language, Mind, and Innovation, Bangkok, Thailand, August 13-14. 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2008). Thai WH-Expression as Variables.  Poster presented at Thailand Research 
Expo, Bangkok Convention Center, Thailand, September 12-16. 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2003). WH-Adjuncts in Thai. Paper presented at the Northwest Linguistic Conference, 
March 1-2 (Victoria, British Columbia). 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2003). Thai WH-Words as Polarity Items. Paper presented at the Canada Linguistics 
Association, June 1-4 (Halifax, Nova Scotia). 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2002). Thai WH in-situ. Paper presented at the Northwest Linguistic Conference, April 
6-7 (Vancouver, British Columbia). 

Ruangjaroon, Sugunya.  (2002). Thai WH-Movement as Cleft. Paper presented at the Canada Linguistics 
Association, May 25-28 (Toronto, Ontario). 

 
3. บทความวชิาการ 
Ruangjaroon, Sugunya. (2006). Linguistic Theory and Analysis. Journal of Humanities,   

28, 109-116. 
 
4. ทุนวจัิยที่ได้รับ 

4.1 งานวิจยั เร่ือง Consonant-tone Interaction in Thai: An OT Analysis ได้รับทนุสนบัสนนุจาก
งบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์  ประจําปี 2549  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.2 งานวิจยั เร่ือง The Syntax of Thai WH-Adjuncts ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลยั  ประจําปี 2550  ประเภท Young Blood  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.3 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์สว่นเติมเตม็  สว่นขยายรวม และสเปคซิไฟเออร์ ในภาษาไทย
(Complements, Adjuncts and Specifiers in Thai)  ทนุวิจยัสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 
2551  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.4 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย (An Analysis of Discourse 
within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ทนุงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยั             
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ชนกลุม่น้อยชาวกะหร่าง ทนุงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการ 
ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6.2 งานวิจยั เร่ือง เพศและความสภุาพในการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ (Gender and Politeness in 
Computer-Mediated Communication) ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลยั ประจําปี 2549  ประเภท  
Young Blood  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6.3 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย (An Analysis of Discourse 
within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณแผน่ดิน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม: วิถีการเลีย้งดสููว่ิถีความพอเพียง หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

6.4 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้างพยางค์ในการใช้ภาษาไทยและภาษาถ่ินของ
ชนกลุม่น้อยชาวกะหร่าง ทนุงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม     
หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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6.5 งานวิจยั เร่ือง ลกัษณะภาษาท่ีพบในส่ือโฆษณา (ชดุโครงการวิจยั) ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณ
รายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2553 

6.6 งานวิจยั เร่ือง การติดตามสภาพการจดัการศกึษาสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ ได้รับทนุสนบัสนนุจาก
สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ปีงบประมาณ 2555 
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)         ดร. นนัทนา  วงษ์ไทย 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)        Dr. Nuntana Wongthai 

ตาํแหน่งทางวชิาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ทาํงาน   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  114 สขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรศัพท์            02-660-1770 ตอ่ 16262 
Email          nuntanaw@swu.ac.th 
 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สาํเร็จการศกึษา   
วุฒกิารศกึษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาํเร็จ 
ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต  (อ.บ.)  สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศส 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2541 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

2543 

ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2552 

 
ความเช่ียวชาญ 
 อรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive Semantics) ภาษาศาสตร์สงัคม (Sociolinguistics) ภาษาศาสตร์กบัการแปล 
(Linguistics and Translation) 
 
ผลงานทางวชิาการ  
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

นนัทนา วงษ์ไทย.  (2556, มกราคม–มิถนุายน).  การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในโฆษณาเคร่ืองด่ืมเพ่ือความงาม. 
วารสารมนษุยศาสตร์. 20(1): 77-107. 

นนัทนา  วงษ์ไทย. (2555, มกราคม–มิถนุายน).  อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความตายในภาษาไทย.  วารสารภาษาและ
วฒันธรรม. 31(1): 43-64. 

 

นนัธิกานต์ จนัทร์อภิบาล; และนนัทนา วงษ์ไทย. (2554). การใช้คําเรียกขานคู่สนทนาท่ีไมคุ่้นเคย.  ใน รวมบทความวิจยัสาร
นิพนธ์ของนิสิตระดบัปริญญาโท ตัง้แต่ปี 2553-2555.  กรุงเทพฯ: คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

นนัทนา วงษ์ไทย. (2553, กรกฎาคม–ธนัวาคม).  สรรพนามท่ีทําหน้าท่ีขยาย: กรณีศกึษาเฉพาะบรุุษสรรพนาม.  วารสาร
ภาษาและภาษาศาสตร์.  29(1): 43-55. 
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นนัทนา  วงษ์ไทย.  (2552, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  คําอ้างถงึตนเองของผู้หญิงกบัคูส่นทนาท่ีไม่คุ้นเคย.  The Journal. 5(2): 
121-136. 

Analee, Rattanapraxa and Wongthai, Nuntana. 2015. Classifiers in Lao: A cognitive linguistic approach.   
International Journal of Languages, Literature and Linguistics. 1(1): 45-50. 

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.  บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวชิาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
นครินทร์ นาคนาวา; และนนัทนา วงษ์ไทย. (2557).  ความสมัพนัธ์ของคําศพัท์อวยัวะร่างกายกบัมโนทศัน์ 

อารมณ์สขุในภาษาไทย. Proceedings งานประชมุวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐ์ระดบั
บณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 32 เน่ืองในโอกาส 40 ปี บณัฑิตวิทยาลยั วนัท่ี 3-5 พฤศจิกายน 2557 
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1-12. 

นนัทนา วงษ์ไทย.  (2553).  อปุลกัษณ์ประสาทสมัผสัในภาษาไทย.  เสนอใน สมัมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ 
ประจําปี 2553  ระหวา่งวนัท่ี 17 กนัยายน 2553.  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

นนัทนา วงษ์ไทย.  (2548).  คําอ้างถงึตนเองของผู้หญิงกบัคู่สนทนาท่ีไมคุ่้นเคย. เสนอใน สมัมนาวิชาการภาษาและ
ภาษาศาสตร์ ประจําปี 2548  ระหวา่งวนัท่ี 19 สงิหาคม 2548.  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

รัชนีวรรณ ประยงค์กลุ; และ นนัทนา วงษ์ไทย. (2558). กลวิธีการใช้ภาษาท่ีพบในวจันกรรมการคกุคามหน้าอาจารย์ผู้สอน.  
เสนอในการประชมุวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติมหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2558. วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2558
ณ ศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้สริินธร มหาวิทยาลยัพายพั เขตแมค่าว. หน้า 102-118. 

Buanak, Narin and Wongthai, Nuntana. (2015). The conceptual metaphors of World Cup 2014 news  
and Thai League Football news. Paper presented in the 2nd International Conference on Language, 
Literature, & Cultural Studies at  A-One Cruise Hotel, Pattaya, 20-21 August 2015. 

Sama-ae, Nura-aa and Wongthai, Nuntana. (2015). Cooking terms in Patani Malay: An ethnosemantic study.  
Paper presented in the Second International Conference on Language, Innovation, Culture & 
Education (ICLICE) 2015, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore, 27-28 November 2015. 

Singprasert, Chothika and Wongthai, Nuntana. (2015). Travel blogs as a reflection of Thai perspectives on 
 Myanmar. Paper presented in the Second International Conference on Language, Innovation, Culture  

& Education (ICLICE) 2015, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore, 27-28 November 2015. 
Vatanutanon, Thitikamol and Wongthai, Nuntana. (2014). The study of semantic extension of taste words in  

Thai. Paper presented in the Asian Conference of Arts and Culture 2014 Proceedings. Srinakharinwirot 
University. Pp.237-246. 
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Wongthai, Nuntana.  (2015). The semantic extension of internal body part terms in Thai. Paper presented in the 
Second Asian Conference on the Arts, Humanities and Sustainability’ at the Clio Court Hotel, Fukuoka, 
Japan 1-3 November 2015. 

Wongthai, Nuntana.  (2012).  A Study of Beauty Discourse in Beauty Drinks Advertisements. Paper presented in 
the 4th International Conference on Language and Communication 2012 at National Institute of 
Development Administration, Bangkok, Thailand. 

Wongthai, Nuntana.  (2012). The Conceptual Metaphors of Death in Thai.  Paper presented in the Annual 
International Conference on Language, Literature and Linguistics (L3 2012). Hotel Fort Canning, 
Singapore, July 9-10. 

Wongthai, Nuntana.  (2011).  Pronouns in Apposition in Thai: A Study of Personal Pronoun.  Paper presented in 
Thammasat International Symposium on Language and Linguistics (TISLL), September 23. 

 
3. บทความวชิาการ 

นนัทนา  วงษ์ไทย. (2557, มกราคม–มิถนุายน).  ความสําคญัของร่างกายท่ีมีตอ่ระบบการคิด.  วารสารอกัษรศาสตร์. 43(1): 
65-93. 

นนัทนา  วงษ์ไทย. (2555, มกราคม–มิถนุายน).  ประสาทสมัผสั: พืน้ฐานของระบบมโนทศัน์แบบอปุลกัษณ์.  วารสาร  
อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร.  33(2): 249-270. 

 
4. ทุนวจัิยที่ได้รับ 

4.1 งานวิจยั เร่ือง “การขยายความหมายของคําศพัท์อวยัวะร่างกายภายในท่ีปรากฏในสํานวนไทย” ได้รับทนุ
สนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2557 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.2  งานวิจยั เร่ือง การศกึษาช่ือนํา้พริกใน 4 ภาค: ภาพสะท้อนความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมไทยได้รับทนุ
สนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2556 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4.3 งานวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งร่างกาย ความคิด และภาษา : การวิเคราะห์สํานวน สภุาษิต  
คําพงัเพยไทยท่ีนําอวยัวะร่างกายมาเปรียบ  ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ ประจําปี 2556
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   WannakarnLikitrattanaporn 

ตาํแหน่งทางวชิาการ       รองศาสตราจารย์ 

ที่ทาํงาน          ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

           114 สขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทรศัพท์         02-660-1770 ตอ่ 16263 
Email             wannaka@swu.ac.th 
 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สาํเร็จการศกึษา  
วุฒกิารศกึษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาํเร็จ 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
คณะครุศาสตร์   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2524 

ประกาศนียบัตร Diploma of Teaching English as a 
Second Language 

Victoria University of Wellington,  
New Zealand 

2531 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขา
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 2535 

 
ความเช่ียวชาญ 
 ภาษาศาสตร์ประยกุต์ (Applied Linguistics) การสอนภาษา (Language Pedagogy) 
 
ผลงานทางวชิาการ  
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ
Wannakarn Likitrattanaporn.  (2015). The Effects of  Applying Linguistic Principles and  Teaching Techniques  

  in Teaching English  at Secondary School in Thailand.  Printed in Proceeding in 17th International  
  Conference on English Language, Literature and Linguistics. 10-11 September 2015, Singapore.  
  Pages 131-141.  

 Wannakarn Likitrattanaporn.  (2014). Teaching Phonological Accuracy and Communicative Fluency at Thai  
  Secondary Schools.  English Language Teaching. 7(2): 1-10.  
วรรณกานต์ ลขิิตรัตนพร.  (2555).  การศกึษากระบวนการคิดของนิสติวิชาโทภาษาศาสตร์ตอ่ส่ือโฆษณาผลติภณัฑ์อาหาร 
 เสริมลดนํา้หนกัโดยใช้กิจกรรมอภิปราย.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติเพ่ือการพฒันาด้าน 
 วิจยัอยา่งยัง่ยืน  ในวนัท่ี 25-26 มกราคม 2555. หน้า 298-307. 
วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2552). การวิเคราะห์ลกัษณะประเภทแบบฝึกหดัจากหนงัสือเรียนภาษาองักฤษระดบั

ประถมศกึษา.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติในงานประชมุศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครัง้ท่ี 3 
ประจําปี 2552.   
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วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2545).  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษของนิสติชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกการ 
บญัชี การตลาด คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ 
ระดบัชาติใน การประชมุวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2545.   

 
2.  บทความที่ได้รับการตีพมิพ์ฉบับเตม็จากการประชุมวชิาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
จรรยาลกัษณ์ คนัธะวงศ์, ผกาศรี  เยน็บตุร, วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร (2553, ภาคเรียนท่ี 1). การแปรของภาษายองของ  
                บคุคลสามระดบัอายท่ีุพดูส่ือสารกนัในอําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู.  วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  32:         
                65-82. 
วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2548, ภาคเรียนท่ี 1).  ภาษาศาสตร์ประยกุต์ : ทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างกบัการสอน 

          ภาษาตา่งประเทศ.  วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  27: 36-44. 
วรรณกานต์  ลขิิตรัตนพร.  (2545, ภาคเรียนท่ี 1).  ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษตอ่แนวทางการ 
                แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน.  วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์.  24: 80-90. 
 
3. ทุนวจัิยที่ได้รับ 

      3.1 งานวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดขัน้สงูและแบบการวดัการ 
คิดขัน้สงู ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2558 
                      3.2 งานวิจยั เร่ือง การพฒันาผลการสอนบทเรียนภาษาองักฤษตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์ได้รับทนุ
สนบัสนนุจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2557 

        3.3 งานวิจยั เร่ือง การศกึษากระบวนการคิดของนิสติวิชาโทภาษาศาสตร์ต่อส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์ 
อาหารเสริมลดนํา้หนกัโดยใช้กิจกรรมอภิปราย  ภายใต้แผนงานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะภาษาท่ีพบในส่ือโฆษณา 
ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2554  

        3.4 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงและโครงสร้างพยางค์ในการใช้ภาษาไทยและภาษา 
ถ่ินของชนกลุม่น้อยชาวกะหร่าง ทนุงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม  
หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

       3.5 งานวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย ทนุงบประมาณแผน่ดิน  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม: วิถีการเลีย้งดสููว่ิถีความพอเพียง  หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

       3.6 งานวิจยั  เร่ือง  การวิเคราะห์ลกัษณะประเภทแบบฝึกหดัจากหนงัสือเรียนภาษาองักฤษระดบั
ประถมศกึษา  ได้รับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประจําปี 2550   
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,]mr-.'l~UlJ'VI11'Yl£J1~£.I~'i'U.~1'U.'Yl11h~ ':hlil1£.1 YiUm1'U.lJ'VI11'Yl£J1~£.1 Yi.~. 2552 ~llil~l'U. 

m11 L~11::~1l11::-.'I1'U. n1'V1'U.~L~"lJ1J1::-;l1~1LLW\.L-.'I e1~11 L~'U.L~ El'U. LL~::1J~Ul-.'ll'U.L~ u L1 ~1 

1~ £.I1lil1U L~'U.L~ El'U.1J1::-;l1,;)ln lJ'VI11'Yl £J1 ~£.I 

4.1.2 YiUm1'U.lJ'VI11'Yl£J1~£.I1'U.1~1-.'1n11LuYi1:: 'VIlJ1£.1ii-.'l 

YiUn-.'ll'U.lJ'VI11'Yl £J1 ~£.I~-.'IlJ'VI11 'Yl £.11~£.I'V1~El'VI U1 £.I-.'11'U.'VI~El1~1-.'1 rmsn ~-.'I"h-;ll-.'11~1J ~U'11-.'11'U. 

LuYi1::n';) Lrl Elm11~ri11Wrt-.'l~llJ1:: £.I::L1~1~lJ'VI11'Yl £J1~£.I'V1~El'VIU 1 £.I-.'11'U.'VI~E11~1-.'1n11n1'V1'U.~ 

,f-.'lm11J~ Ul-.'ll'U.~l 'U.l"1J1m1LL~::liI1'U.~UU ~'*'U.1"1J1n11 1~ £.I ~ Ln nI.'l'1LL~ ::lnn11-;l1-.'1~llJ~ 

mu.::n11lJm1n1'V1'U.~ Lori'U. YiUn-.'ll'U.1J1::-;l11~1-.'1m11~£.1 YiUn-.'ll'U.1J1::-;l11~1-.'1n11U1m1 

1"1J1m1LLr1 i-.'l~lJ Lu'U.liI'U. 

4.1.3 YiUm1'U.lJ'VI11'Yl£J1~£.I~-.'I1J~lli1-.'11'U.~1l~n'IYnI.::LL~:: 

-.'IU1J1::lJ1n1.LuYi1:: ~hj El cil'U.,]mr-.'l~UlJ'VI11'Yl £J1~£.I~'i'U.~1'U.'Yl11h~ 11~1 £.I YiUm1'U. 
'II 

lJ'VI11'Yl £J1~£.1 Yi.~. 2552 LL~::1~.yhinJtlJ1-;ll-.'1LtI'U.11£.1tJ-.'IU1J1::3J1n1. LL~::1~'VIU1 £.I-.'11Wrl1n11.... 
1J1::Lij'U.~~n111J~Ul-.'ll'U. LdEllilEl-.'lm1~ El iqjqj1-;ll-.'11'li'iJ~ Ell1J llilLLr1 YiUm1'U.lJ'VI11'Yl £J1~£.I 

~Lu'U.~L~m"1J1qjLUYi1:: El1-n ~mn'IY1n!J'VI3J1 £.I ~mn'IY1m1L~'U. ~mn'IY1li11'U.L 'Yl~ 1'U.1~fl 

~1~'U.L 'Yl~LL~::m1;El ~1 Lu'U.liI'U. ~-.'I,r1-.'11~ £.I ~ in nI.'l'1LL~::lnm1-;ll-.'1~llJ~~nI.::n11lJm1 

n1'V1'U.~ 

4.2 ~~llil1um1-;l1-.'1 m1U11,;)LL~::LL~-.'I~-.'I LU'U.YiUm1'U.lJ'VI11'Yl £J1~£.1 
'II ~ 

';)::liIEl-.'lll~nI.~lJtili,t111J~llJ,]El 7 LL~-.'I,] mr-.'l~UlJ'VI11'Yl £J1~£.I~'i'U.~1'U. 'Yl11h~ 11~1 £.I 
~ 

YiUm1'U.lJ'VI11'Yl£.l1~£.1 Yi.~. 2552 

4. 3 ~~llil1um1-;ll-.'1~El-.'l ~1'U.n1::U1'U.m1~11'V11 LL~::lnm1~~ L~ an ~llJ 
'II 

.f
1J1::m~'U. 

4.3.1 1~~lLit'U.n111J1::m~1U~3J~1LU'U.L1~111l,rEl£.ln11 7 1'U.';lm1 

1'U.m1~11'V11U~~~ LU'U.YiUn-.'ll'U.lJ'VI11'Yl £J1~£.I LL~::~~ L~ an1'VI1.~3J1~-.'I~1l~11lJi'~11lJ ~3J11f1 
~ 'II 'II 

~ nI.~n'IYnI.:: 'VI~El1J1::~un11nr~ L'VI3J1:: ~lJnU,]Eln1'V1 'U.~1l11::-.'I1'U. "lJ El-.'l ~~I LL'VI U-.'I ~~El-.'l rm 
~ 
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(1) ·lHl~1LL'VIU"LL~::Ll"n~ 

.... ... ... 
(2) El~11 L"UL~ ElU 

(3) Tl mLl3JUiLQ'Vn::~1LL'VI'"" LL~::TlmLl3J'lJ'1i,r1'1J 
~ ~ 

'" 0(4) "1JElm'VIU~1l11::"1U 

(5) L~ElU'''1J~1'' '] L"lfU ityty1 m1~11J1::nU LllLl~m1 

(6) 'VI ~ni1U ~'l "lfLl3JTl1 
, , 

..... .:II..... ..... .:II 

(7) 1U L1~1 LlmWY11'lJLl3JTl1 LL~::LlmWY1LlEl'lJ 

..... .. Aa ..... .:f.....,aA A 

(8) 'VI~mnm'Y1LL~::11im1~~LlU m1"1JU'lJty"lf usermumsn 
.... "" 'lJru"lf 

'" 
o A ..... .. ..... do do 

4.4 m1~1LUUm1Ll11'V11 m1Tl~L~Eln m1LlEl'lJTl~L~Eln 'VI1El 

rmseu LL"1l"iu 'l~iiTl m::n113Jm1~1LitUm1 ~13J'VI~n Lnm't1LL~::inn11~Tl m::n113Jm1 

n1'V1U~ 

4.5 m1'lJ11~ LL~"~"'l~'lJ11~LL~"~"~1n~~ ~1Um1Ll11'V11'V11ml~1L~ an 
~ ~ 'II 

~13J~1~'lJUru~~1J1::m~~~m1~~L~Eln 
'" 

"lla 5 n11,)1" m1'lJ11~LL~::LL~"~" 'l~'VI,"1 rJ"1ULL')"lU~3J1J n'lJ'1i"1U"1JEl" m~i''lJm1 
~ ~ 'II 

~~L~ElnVii'El3Jiruru1')1,,'l~~iiEl1U1~~13J"llEl 12 "llElU"~'lJ3J'VI1i'Ylm~rJ~1UTl1WYl1ih~ 
'" '" 'II 

··.h~1 u ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ Vi.~. 2552 i"')1"L~El'lJ11~LL~::LL~,,~,,'l~~11"~1LL'VI,""'!U '] 
~ 

~El'1J 

"llEl 6 m1fhiruru1')1"ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ 'l~m~i'mhi"'lJ11~LL~::LL~"~"LtlU 
tal tal CU III 

v.4Un~1,"1J'V\11YlrJ1~[J<il11Jfl111J,rel 8 ,Jf) 9 ,Jf) 12 ,Jf) 13 LL~:,rel 15 enel~,relU~fl1J 

3J'VI1i'Ylm~rJ~1UTl1U'Yl1ih~ ··.h~lrJ ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ Vi.~. 2552 'l~fhiruru1')1" 
'" '" 

t~ rJii1:: rJ:: L1 ~1m1')1" LL~:: ~ ~n111J1:: Lijun111J~Ui"1U~13J"lla 16 "1J El""llElU"~'lJ 

3J'VI1i'Ylm~rJ~1UTl1U'Yl1ih~ ··.h~lrJ ViUm1U3J'VI1i'Ylm~rJ Vi.~. 2552 ~"d' 

m1't11 iruru1,)1"ViUm1U3J'VI1i 'Yl tn~u~1 LL'VI ,""i"lf1n11LL~:: ~1 LL'VI ,",,1J1::inn 
'" '" 

,r1'1J i"lf1~ViLQVi1:: 'VI1ElL~r.J1"lf1ruLQ Vi1:: 'Yln~~ILL 'VI,",,~rhiruru1Tlf"LL1n'l~')1"'~U 
tal III tal tal 

1::rJ::L1~1 1 11 t~rJii1::rJ::L1~1m1'Yl~~El,,1J~'lJ'1i"1ULtlUL1~1'3J,"ElrJfi'".h 4 L~ElUU'lJ~1n 

lU~3J1J~'lJ'1i"1ut~ u'l~'VI,"1 rJ"1Uf11n111J1::Liju~~n111J~'lJ'1i"1UTlf" LL1n 'VI1n~1Um1 

1J1::Liju~~n11'Yl~ ~ El"1J~Ui"1UTlf,, LLsn'lU1::~'lJ~;fU'1J'l~1J~Ui'VI,"1~~ El'1J~UTl1'lJ 1 11 
LL~11J1:: LijU~ ~m11J~ Ui"1uEinTlf,,'VIrt" L~ El~ El ityty1')1" "r"d''lU1::'VIi1"m1'Yl~ s El" 

1J~Ui"1U 3J'VI1i'Yl m~uEl1~yj~11m1 unL~n ityty1')1"'~~13JTl113JL'VI3J1::Ll3J 

"r"d' Tl m::n113Jm1El1~ii3J~ unLlUm1'Yl~~ El,,1J~'lJ'1i"1U"1J El"ViUm1U 

3J'VI1i'Yl m~sm rJ'VIrt"11u'l~'~~13J'VI~n Ln m't1~Tlm::n113Jm1n1'V1U~ 
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iruru1~1" LL£l:: iru rU1~11h::n'U.~13J LL UU~ ~ nl.::n113Jn11ih'VI 'U.~ 
III III ., .., 

6.1 n11'Yh ityty1~1"Vium1'U.3J'VI11'Y1m~£.I~1 LL'VIU"1"151n11L~ ElU~~'VI,r1~ 

L~3JL1£l1 ~EI Yi1'V1,r1~~EI'U. li£.l 1~U1n111"151n11LLrii"~3J LL£l::Yi1'U.lh1"~£lU1GJ'U.li113J 
q q 

... .... 0 I A ......A,.... .. 

~ nl.~3JU~'iIEI"Vi'U.m1'U.3J'VI11'Y1 tns £.I ~1 LL'VI 'U."1"151n11'U.nnL'VI 'U.EI~1n~ rueu U~ 
q q 

~13J']mr"fYmi'EI 7 'iI EI",]mr"fYU3J'VI11'Y1m~m~(~'U.~1'U. 'Y111hGJ 11~1 £.I Vium1'U.3J'VI11'Y1 m~£.I 

Vi.~. 2552 ii £.IU L'Yl1LL~1~EI"Lf"IL1~n11~mY1'1l~1n111::~UmnJnJ1LEln'VI1EIL L1'U.LL~...... 
~ nl.::n113Jn11~::~~11nl.1 L~ 'U.11 ii L'VI ~';1 LU'U.LL£l::L~ 'U.~11E1'U.mi1~ui'u LU~ £.I 'U.L~ EI 'U.'urrmU'U. 

q q 

... .. .... 1 .J'.fl ... ",.1
Vi'U.m1'U.3J'VI11'Y1 tns £.I~13J lJ1::n1~'U.LlJ'U.n1nl.') iu 

0.... .,.... A.... 0 I tr'..J 
6.1.1 n11'Y11~nJnJ1~1"Vi'U.m1'U.3J'VI11'Y1m£l£.l~1LL'VI'U." EI1~11£.1'Y1...... 

~1'U.n11U1::Lii'U.~£ln11U~~"1'U.1 'U.,]EI 6 111~ ~EI" 1~Yi1ityty1~1,,~f,,~ ~EI"ii1::£.I::L1£l1'll 
di'U. 3 iJ"UU1::3J1nl. LL£l::L~ ElU~~"1'U.~1U~13Jityty1 LL~l 'VI1n~~11"~1 LL'VI U" El1~11rrrT" 

'1l'~i'un11LL~"~"1~~11" ~~I LL'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U. 1~Yi1inJnJ1~1"'~1in'llLn'U. ~EI"~f,,
'II ...... 

,t. ", , .. ~I.I 
LL~£l::~1"1::£.I::L1£l1~3JLn'U. 2 lJ"UlJ1::3J1nl. 

A...."" 1"0 0 I tr' .... 
L3J EI~1U em nJ1~1"~13J111~nEI'U.'VI1n~ ~11" ~1 LL'VI 'U." EI1~11£.1 £.I" 

... ... 'II 

'1l'~i'un11LL~"~"1~~11" ~1 LL 'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U. 1~~ nl.::n113Jn11U1::';1'VI U1 £.1"1 'U. 
'II , 

R I .. A AA.... I .. A.... .... ., 0 I 

L~'U.EI~113J L'VI'U.~ EI~ nl.::n113Jn11LViElVi~11nl.11'U.~\t£J~EI'VI1E1 L£ln~nJnJ1~1" tn £.I ~1 LL'VI'U."...... , , 
.. 0 A R...a 

'VI1E1~1 L'U.'U.n11E1'U.~13J'Y1~ nl.::n113Jn11L'VI 'U.~3J ~11 

6.1.2 n11Yi1inJnJ1~1"Vium1'U.3J'VI11'Y1 m~£.I~1LL 'VIU"~'ri1 £.I 
... ... 'II 

~1~~11~11rr~~1'U.n11U1::Lii'U.~£ln11U~~"1'U.1'U.,]EI 6 111~~EI" LL~11~Yi1ityty1~1,,1 'U. 

1:: £.I:: L1£l1'llLn'U. 5 iJ"UU1::3J1 ru LL£l::L~ ElU~U~"1'U.~1Uityty1 LL~l 'VI1n~~11"~1 LL'VIU" 

~'ri1 £.I~1 ~~11~11rr 5"'1l'~i'un11LL~"~" 1~~11"~1 LL 'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U.1 ~Yi1inJnJ1~1"CIJ CIJ ., ., 

'~1in'll Ln'U.~EI"~f,, LL~ £l::~f"1:: £.I::L1£l1'llLn'U. 3 il"UU1::3J1nl. 1~ £.I~EI"~1'U.n11U1::Lii'U.~ £l 

n11U~U~"1'U. 

L~ ElU ~~"1'U.~1U ityty1~1" ~13J111~ri EI'U. 'VI1n ~~11" ~1 LL'VI U" 

~'ri1 £.I~1~~11~11rrrT,,'1l'~i'un11LL~"~"1~~11"~~1 LL'VI U"'Y11"1"151n11~ ~,,;t'U. 1~~nl.::n113Jn11 
'II 'II 

U1::';1'V1U1 £.I"1'U.L~'U.EI~113J L~'U.~ EI~nl.::n113Jn11L ~EI~~11nl.11ii.~Q£.I~ EI'VI1E1 L~nirunJ1~1"...... , , 
"'0 I .0Ao .4.a t:t 
m £.I~1 LL'VI'U." 'VI1E1~1L 'U.'U.n11E1'U.~13J'Y1~nl.::n113Jn11L 'VI'U.~3J~11 

6.1.3 n11Yi1inJnJ1~1"Vium1'U.3J'VI11'Y1m~£.I~1LL'VIU"...... 
1E1"~1 ~~11~11rr;t'U. 'U~ ~1'U.n11U1::Lii'U.~£ln11U~~"1'U.1 'U.,]EI 6 111~~EI" 1~Yi1ityty1~1" 

1'U.1:: £.I:: L1£l1'llLn'U. 5 iJ"UU1::3J1nl. LL£l::L~ EI~1U ityty11~ £.I ~1'U.n11U1::Lii'U.~ £ln11U~~"1'U. 

~ nl.::n113Jn11~~11nl.1~1" ~ EI~'U.~1U EI1 £.I 60 UU1U1mUU ti"l'U.i'U.iJ"uU1:: 3J1 ru 1~ £.I ~ EI 
q 'II 

irunJ11::£.I::L1£l1~f" £l:: 5 iJ"UU1::3J1nl. unL1'U. iiU1::L~'U.~'U. ~ LhfYnJ~~ nl.::n113Jn11ii 3J~1~ ... ... ... 
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hj~ElinJnJ1,j\~ii.:JEl1£J~1U 60 UU1U1m 
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6.2 m1,.hinJnn,)1.:J~1 LL'VIu.:Jlh::LfI'Yl ~U1'V111 't11'V1 ,x1~U1'V111 ~111 m mcn'VI1El.. .. ,. 
"llm;1'V1U~f111::.:J1U"lJ El.:J1I'VI11'Yl £J1~£J t~ £J't11 inJnJ1,)1.:J~111111::n11~11.:J~1 LL'VI U.:J n1m....
 
"llEl 6.2.7 1~'t11irunJ1,)1.:J ,f.:Jd'1::£J::L1L'l1~El.:JhlLf1u 5 u.:Julh::3J1m t~£Jl~3jm1.. .. 
lh::Liiu~L'ln11U~U~.:J1U l~LLn .. .. 

6.2.1 unmsus 

6.2.3 flnbU9i 
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"'0 A .... .., I a.:ll A • A .cil.ClI

6.2.4 ~mU1 £Jm1 'VI1El'VI1'VI 1.1.1'VI 1.1.1 £J.:J1U'YlL1£Jn"15El a £J1.:J ElU'Yl1l,... ,
;i11.1.:: L'Yl £JUL'Yl1 ~ m::.. 

.., I CIt. .ClI 

6.2.5 ~"151£JEllim1U~,. 
I I I I.:II" ....... I __ d I A ..
 

6.2.6 1El.:J~mu~ 'VI1El1El.:J'VI1 'VI 1.1.1'VI 1.1.1 £J.:J1U'YlL1£Jn"15El a £J1.:J ElU'Yl .. .. 
1I;J1U:: L'Yl £JUL'Yl1 ~ m::.. , 

6.2.7 ~el1U1£Jm1~1,"m1UElnm1U~ ~el1U1£Jn11~1,"m1U,. ,. 
~ mu~ ~el1U1 £Jm1~1,"n.:J1U~1U.:J1U ~el1U1 urmn El.:J1u~,"m1UElnm1U~ 'VI1Eli1'V1U1,. ,. 

I I I I I 
I .ClI .ClI A I A.cI,:I .lCII I .ClI A .... 0 

'VI 1.1.1 £J.:J1U'Yl L1£Jn"15El a £J1.:J ElU'Yl1l;J1U::Ln £JU Lmn El.:J~111'Yl~f1111'V111'Yl£J1L'l £Jn1'V1U~.. , , 
o I .. .. A.... 0

6.2.8 ~1 LL'VIU.:J ElU~111'Yl ~f1111'V111'Yl £J1~ £Jm'VIU~ 

6.3 m1't11inJnJ1,)1.:J~1LL'VIU.:JU1::LfI'Yl~11U 1"151:a~ Luvn:: 'VI1El.... 
L~£J1"151ru Lu~1:: ~111"llm;1'V1U~f111::.:J1U"lJ El.:J1I'VI11'Yl £J1~£J~1~i'u1I ElU'VI1I1£J.. 

6.3.1 m1't11ityty1,)1.:J~,"m1U1I'VI11'Yl£J1~£J1::~uU~tMm1 

~~1Um1U1::Liiu~L'lm1U~U~.:J1U 1~'t11ityty1,)1.:J1::£J::L1L'l1 3 U.:JUU1::3J1m 

LriElU~tM.:J1u~1um~ityty1,)1.:Jlu111~LL1n t~£J~1Um1u1::Liiu~L'lm1u~u~.:J1ul~'t11 

inJnJ11::£J::L1L'l1 5 U.:JUU1::1I1m.... 
6.3.2 n11't11 iru ru1..ij1-\1~,"n-\l1 \4,lJ'V\11n £J1 ~ir~::c;l1J-n1 '"1tlJn11.. .. .. 

..r II. I ..:, • I" 1., 0....., ~I • I • I" -
"lJU iu 'Yl~1Um1u1::L1IU~L'lm1u!lU~.:J1U 'VI'Yl1~tyty1'J1.:J1::£J::L1L'l1 5 u.:JUu1::1I1m 

LriElU~tM.:J1U'JU~1U ityty1,)1.:J1U111~ LL1nt~ E.1~1Un11U1::Liiu~L'ln11U~tM.:J1U 1~~ a 

irum11:: £J::L1L'l1 5 U.:JUU1::1I1m LLL'l::'VI1n~11.:J~1 LL'VIU.:J~.:Jn~11~~~ mlU1I1 LLi113J,xEl urrh.. .. 
10 U ~'J11m1,)1.:J~Ell~'Jum£J~1U'VIn~UUU1u1m~111u.:Juu1::3J1mt~£J't11irunJ1,)1.:J 

.. '\J "" 

~111L'l:: 5 U.:JUU1::1I1m £JnL1U 3ju1::L~U~U~~1f1nJ~~m::n1111m13j1l~1'V1'3J~ElinJnJ1,)1.:J.. .. .. 
ii.:J m £J~1U 60 UU1U1m, ,. 

6.4 m1't11iruru1,)1.:J~~ILL'VIu.:J1"151m1 ~1LL'VIU.:JU1::LfI'Yl~11U 1"151:a~.... 
Lu~1:: 'VI1m~£J1"151ruLu~1:: "lJEl.:J~,"m1U1I'VI11'Yl£J1~£J1U"llEl 4.1.2 1~'t11iruru1,)1.:JLilU11£J.. .. .. 
U.:JUU1::3J1m LLL'l::1~'VI U1 £J.:J1U't11m1U1::Liiu~~m1U~U~.:J1U LriEl~El.:Jm1~ Elityty1,)1.:J1UU 

~ Ellu 
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