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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตรใ์นการสือ่สารดิจิทลั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะมนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25530091100324 

  ชื่อหลักสตูร 

  ภาษาไทย:  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

       ภาษาองักฤษ:  Master of Arts Program in Linguistics in Digital Communication  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเตม็: ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั) 

      ชื่อย่อ: ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั) 

  ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็: Master of Arts (Linguistics in Digital Communication) 

       ชื่อย่อ: M.A. (Linguistics in Digital Communication) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

  - 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

  หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 

  หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข 

    5.2  ภาษาท่ีใช ้

  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

   

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง ชื่ อเดิมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2564  

  ได้รับอนุมติั/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม

คร้ังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 

เดือนมกราคม พ.ศ.2564 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 3/2564 เมื่อ  

วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรฯ จะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 

8.  อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  8.1 นักภาษาศาสตร์ 

  8.2 นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

  8.3 นักวิเคราะห์ข้อมูลภาษา/ที่ปรึกษาด้านภาษา 

  8.4 อาจารย์/นักวิจัยและนักวิชาการด้านภาษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

2 ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สขุารมณ์  

 

 

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545 

ค.บ. (พัฒนาการเดก็และ

ครอบครัว), 2553 

M.Ed. (Applied Linguistics), 

2547 

Ph.D. (Applied Linguistics), 

2554 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

Griffith University, Australia 

 

Griffith University, Australia 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3 อ.ดร.อรัญญา ศรีจงใจ อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2540 

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อ

อาชพี), 2546 

Ph.D. (Rhetoric, Theory and 

Culture), 2562  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

Michigan Technological 

University, USA 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

   ในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมดิจิทัล โดยมีฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเป็นตัวขับเคล่ือนสังคม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2563: ออนไลน์) รายงานว่าประเทศไทยได้เข้าสู่เทคโนโลยี 5G 

อันนับเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายที่รองรับข้อมูลจ านวนมหาศาลรวมทั้งการรับส่งข้อมูลที่มีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี 5G นี้ นับเป็นฐานรากที่รองรับระบบการติดต่อสื่อสารดิจิทัลใน

ทุกวงการ โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการสร้างบริการดิจิทัลที่มีความ

หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ  

ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อด้านเศรษฐกจิและการบริการ เทคโนโลยียังมีความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมสื่อที่

ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และภาคการศึกษามีความจ าเป็นต้องมีเทคโนโลยี 

การติดต่อสื่อสารที่ รวดเร็วเพื่ อรองรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์  นอกจากนั้น เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดผล
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กระทบต่อการจ้างงานและแรงงาน จนมีความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจเข้ามาทดแทนก าลังแรงงาน

ในอนาคต  

  ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้ นในการสื่อสารแต่เรายังคงต้องการคนที่เข้าใจ  

การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี และต้องการคนที่มีความรู้ ในระบบภาษาอย่างลึกซึ้ ง ดังนั้น หลักสูตรฯ จึง

เลง็เห็นความส าคัญของการผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะต้องมีความรู้ ในระบบภาษาหรือภาษาศาสตร์แล้ว ยัง

ต้องมีความรู้ทางด้านการสื่อสารดิจิทลัด้วยเพื่อก้าวทนัโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

   ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเรว็ การสื่อสารของคน

ในสังคมเปล่ียนแปลงไป มีการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้ นในหลายช่องทางจนเกิดเป็นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ มีแหล่งข้อมูลจ านวนมหาศาล การเปล่ียนแปลงของข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และมาจากหลากหลายแหล่งที่มา การสื่อสารหลายประเภทที่ผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจ าวัน

หรือในภาคธุรกิจต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านข้อความ (Text-based) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ขาด

น า้เสียงและการแสดงความรู้สึกของคนในการสื่อสาร จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารได้ (Das & 

Herring. 2006) รวมถึงเกิดการกระจายความรู้และข่าวสารอย่างรวดเรว็ทั้งข่าวที่มีความถูกต้องและข่าวที่

ถูกบิดเบือนไป คนในสังคมจ าเป็นต้องเลือกรับข้อมูลโดยผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ ถ้วน ซึ่งข้อมูลดัง

กล่าวคือ ภาษา ดังนั้น คนในสังคมจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในระบบภาษาเพื่อสามารถ

เข้าใจสารได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากภาษาในสังคมสะท้อนให้เห็นถึงชุดความคิด ค่านิยม วาทกรรมที่

สามารถชักจูงความคิดของคนในสังคมให้เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งได้ สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าภาษา

สามารถสร้างอ านาจให้แก่คนกลุ่มหนึ่งและมีอิทธิพลต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมได้อย่างไม่รู้ตัว การ

วิเคราะห์ภาษาโดยใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์สามารถท าให้คนตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่และท าให้คนใน

สงัคมไม่เป็นเหย่ือของอ านาจทางภาษา 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร     

  จากสถานการณ์/การพัฒนาทางเศรษฐกจิและสถานการณ์/การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการสื่อสาร การรู้ภาษาต่างๆ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอกับโลกดิจิทลัที่เกิดขึ้น 

จากการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าพบว่าการท างานในปัจจุบัน

จ าเป็นต้องรู้ และเข้าใจเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์และมีบทบาทต่อทุกองค์กรและทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ธุรกิจในหลายภาคส่วนต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสื่ อสาร

และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทลั สิ่งเหล่านี้ จึงมีบทบาทส าคัญในการปฏบิัติงาน การสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน การเรียนการสอน และภาษาศาสตร์เป็นพื้ นฐานส าคัญในการเข้าใจและเรียนรู้ภาษาอย่าง

ลึกซึ้ ง ดังนั้น การผนวกความรู้ทางภาษาศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลจะท าให้เข้าใจและรู้ เท่าทันภาษา

ผ่านสื่อดิจิทัลได้เป็นอย่างดี หลักสูตรฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิตบัณฑิต และในวาระการ
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ครบรอบการปรับปรุงหลักสตูรฯ หลักสตูรฯ จึงบูรณาการภาษาศาสตร์เข้ากบัการสื่อสารดิจิทัล  และจัดการ

เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้

สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปล่ียนแปลงไปและก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกจิและสงัคมโลก 

 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

     พันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตบัณฑติของหลักสตูรฯ มี 2 ประเดน็หลัก 

คือ   

 SSAP1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตก าลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

 ข้อ 1 เป็นแหล่งผลิตก าลังหลักของประเทศเพื่อรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย 

  ข้อ 5 ผลิตบัณฑติให้เป็นไปตามความต้องการของสงัคม 

 SSAP5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสติและบุคลากร 

 ข้อ 1 ส่งเสริมและพัฒนานิสติให้มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

  

  หลักสูตรฯ จึงปรับโครงสร้างหลักสูตรและเนื้ อหารายวิชารวมทั้งผลักดันให้นิสิตผลิตงานวิจัย

และนวัตกรรมให้สอดคล้องพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม

ความคาดหวังของหลักสตูรฯ มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA ดังนี้  

PLO 1 สามารถประยุกต์ความรู้ ด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

PLO 2 สามารถวิเคราะห์ภาษา วิพากษ์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

ด้วยการวิจัย 

PLO 3 สามารถท างานร่วมกนัเป็นทมีและสื่อสารกบัผู้อื่นได้ดี 

PLO 4 สามารถพัฒนางานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

        ไม่ม ี

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

        ไม่ม ี

13.3 การบริหารจัดการ 

        ไม่ม ี 
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หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

       รู้รอบการวิเคราะห์ วิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั เพื่อเสริมสร้างภมูิปัญญาของ

มนุษย์ 

   

     1.2 ความส าคญั 

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล พ.ศ. 2564 เป็น

หลักสูตรฯ ที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2559  

โดยมีการปรับเปล่ียนชื่อสาขาวิชาจากเดิม “ภาษาศาสตร์” เป็น “ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล” 

เนื่ องจากหลักสูตรฯ ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงไปของบริบทการใช้ภาษาที่ เกิดขึ้ นในยุคดิจิทัล  

อย่างไรกดี็ “การสื่อสารดิจิทลั” มีความหมายใน 2 แง่มมุ ได้แก่ การสื่อสารในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่

เน้นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบตรงข้ามอนาลอ็ก และแง่มุมที่สอง หมายถึง สาขาเกี่ยวกับการสื่อสารในสื่อ

ดิจิทลั การปรับปรุงหลักสูตรฯ นี้  เน้นความหมายในแง่มุมที่สอง เนื่องจากสอดคล้องกับพันธกิจหลักด้าน

มนุษยศาสตร์ที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาในการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกัน หลักสูตรฯ 

ยังให้ความส าคัญของเทคโนโลยีในแง่มุมของการเป็นสื่อกลางเพื่ อการสื่อสารและมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี

ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏบิัติงานและในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

      การสื่อสารในยุคปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปแบบการเผชิญหน้า (Face-to-face communication) 

เท่านั้น การสื่อสารเกิดขึ้ นผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้วิถีการสื่อสารเปล่ียนแปลงไป เราจ าเป็นต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับการสื่อสารในยุคดิจิทัล ดังที่แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 ด้านสื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2561: ออนไลน์) เน้น

สถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยเฉพาะการเกิดปรากฏการณ์

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรุนแรง (Technology Disruption) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

สื่อ เนื่องจากการเข้ามาของผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ เช่น Facebook YouTube Twitter 

และ Line เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อและรับข่าวสารข้อมูลของผู้บริโภค อีกทั้งบทบาทของผู้บริโภค

ได้เปล่ียนแปลงไปจากผู้บริโภคสื่อกลายเป็นทั้งผู้ รับสื่อและผู้ผลิตสื่อที่ส่งข้อมูลออกไป ก่อให้เกิดความ

สร้างสรรค์และเกิดข้อมูลอย่างมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคต้องระมัดระวังข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อ

กัน ผู้บริโภคจ าเป็นต้องรู้ เท่าทันสื่อ และการที่จะเข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจ าเป็นต้องมีความรู้ ด้าน

ภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ความหมาย และการตีความให้ถูกต้อง เพื่อให้รู้ เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของข้อมูลภาษา การบิดเบือน ตลอดจนการใช้ภาษาในการครอบง าทางความคิดผ่านสื่อดิจิทลั 

และจ าเป็นต้องมีงานวิจัยที่ เปิดมุมมอง  พร้อมทั้งน าเสนอการวิเคราะห์ ปัญหา ข้อดี ข้อเสียหรือ

ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาผ่านสื่อดิจิทลัเพื่อท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงและรู้ เท่าทนัข้อมูลภาษาจากสื่อได้อย่าง

ชาญฉลาด โดยไม่ถูกครอบง า 
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  จากสถานการณด์ังกล่าวท าให้หลักสตูรฯ ปรับปรุงคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดรับกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้ นโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล พร้อมทั้งมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็เช่นเดียวกนั 

 

     1.3 วตัถุประสงค ์

   หลักสตูรฯ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังนี้   

1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภาษาและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในบริบทการ

สื่อสารดิจิทลั  

2. สร้างงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั โดยปฏบิัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย 

เพื่อพัฒนาความรู้และประยุกต์ในการปฏบิัติงาน 

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลัมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี

รายละเอยีดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ดังนี้  

 

แผนการพฒันา/ 

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

การพฒันาหลกัสูตร 

▪ ท าวิจัยเพื่อวิเคราะห์ติดตาม

ประเมินผลการใช้หลักสตูร 

 

▪ สมัภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหลักสูตรฯ  

▪ น าผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 มาเป็นข้อมูลในการ

ท าวิจัย 

▪ ก าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย/

บัณฑติใหม่ อาจารย์ผู้สอน 

และอาจารย์พิเศษประเมิน

หลักสตูรฯ 

▪ ประเมินความพงึพอใจของ

บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูรฯ 

 

▪ วิเคราะห์สถานการณ์

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ

การผลิตบัณฑติ 

 

▪ รายงานสรุปผลการ

สมัภาษณ์ 

▪ มคอ.7 รายงานผลการ

ด าเนินการของ 

หลักสตูรฯ 

 

▪ รายงานผลการประเมิน

จากนิสติปีสดุท้าย/

บัณฑติใหม่และอาจารย์

ผู้สอน 

▪ รายงานการประเมินความ

พึงพอใจของบัณฑติและ

ผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูรฯ 

▪ สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่

ส่งผลต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
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แผนการพฒันา/ 

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

▪ วิเคราะห์การได้งานท าของ

บัณฑติ 

▪ น าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมิน

การประกนัคุณภาพ

การศึกษามาเป็นข้อมูลใน

การจัดท าหลักสูตรฯ 

▪ จ านวนมหาบัณฑติได้งาน

ท าร้อยละ 100 

▪ หลักสตูรฯ ฉบับปรับปรุง 

▪ จัดท าหลักสตูรฯ ปรับปรุงฉบับ

ร่างตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

▪ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน รวมทั้งผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยีมาวิพากษ์

หลักสตูรฯ 

▪ ปรับปรุงหลักสตูรฯ ตามผล 

การวิพากษ ์

▪ รายงานสรุปผลการ

วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

▪ หลักสตูรฯ ฉบับปรับปรุง 

 

การพฒันาการเรียนการสอน 

▪ พัฒนาคณาจารย์ด้านการท าวิจัย 

และการเรียนการสอน 

 

▪ สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย

ร่วมกบัสถาบันอื่นและผลิต

งานวิจัยสหสาขาวิชาทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

▪ สนับสนุนแหล่งทุนในการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

▪ สนับสนุนให้อาจารย์

น าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 

 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีงานวิจัยร่วมกบั

สถาบันอื่นและ 

สหสาขาวิชา 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มผีลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่น าเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

▪ พัฒนานิสติด้านการท าวิจัย ▪ สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์/

เผยแพร่และน าเสนอ 

ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการ/การประชุม

วิชาการระดับชาติและ/หรือ

นานาชาต ิ

▪ จ านวนนิสติที่ตีพิมพ์และ

น าเสนอผลงานวิจัยคิด

เป็นร้อยละ 100 
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แผนการพฒันา/ 

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

▪ สนับสนุนให้นิสิตร่วมท าวิจัย

กบัคณาจารย์ในสถาบัน 

 

▪ จ านวนบทความวิจัย 

ที่ตีพิมพ์/น าเสนอใน

วารสารวิชาการ/การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

และ/หรือนานาชาติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

ไม่มี 

 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

       ภาคการศึกษาต้น           เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 

       ภาคการศึกษาปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศกึษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาบณัฑติไม่จ ากดัสาขาและต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่

ต ่ากว่า 2.75 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มีสทิธิ์สมัคร

เข้าศึกษาได้ 

 

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

  หลักสูตรฯ รับนิสิตเข้าศึกษาโดยไม่ได้จ ากัดสาขาวิชาที่จบการศึกษา ท าให้มีนิสิตมาจาก

หลากหลายสาขาวิชา โดยมีนิสิตส่วนน้อยที่เคยได้เรียนบางรายวิชาด้านภาษาศาสตร์  ดังนั้น  นิสิตส่วน

ใหญ่จึงไม่มีความรู้ ด้านภาษาศาสตร์  รวมถึงหนังสือ ต าราส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ท าให้เข้าใจยาก ผนวกกับความรู้ ด้านภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การตีความภาษาโดย

ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นเหตุเป็นผลสูง นิสติที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือนิสติที่จบ

การศึกษาในลักษณะการเรียนที่มีการแสดงความเป็นเหตุเป็นผล หรือนิสิตที่เคยเรียนในบางวิชาด้าน

ภาษาศาสตร์มาก่อนจะสามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาได้เรว็กว่านิสิตที่ได้รับการเรียนการสอนแบบไม่ได้

เน้นการเรียนที่มีการวิเคราะห์ที่อาศัยความเป็นวิทยาศาสตร์และความเป็นเหตุเป็นผล และสิ่งเหล่านี้ เป็น
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ส่วนหนึ่งที่ท าให้นิสิตขาดทักษะการโต้แย้งเชิงวิชาการหรือการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์อย่าง

สร้างสรรค์ (Constructive Criticism)  

 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

1) หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตที่ไม่มีพื้ นฐานด้านภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภษด501 

ภาษาและภาษาศาสตร์ แบบไม่นับหน่วยกิต โดยหลักสูตรฯ จัดให้เป็นการเรียนออนไลน์ ซึ่งมีวิดีโอการ

บรรยายและแบบฝึกหัด เป็นการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

2) หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล

ภาษา และน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงาน การวิเคราะห์บทความวิชาการและ

บทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 

3) หลักสูตรฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การ

โต้แย้งทางวิชาการ เป็นสว่นหนึ่งของเกณฑก์ารประเมินผล 

 

     2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  หลักสูตรฯ จะรับนิสิตเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษานอกเวลาราชการ รวมทั้งหมดจ านวน 10 

คน จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 10 10 10 10 

***หมายเหตุ: จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 10 คน 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณตามแผนเป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะ

มนุษยศาสตร์ โดยใช้งบประมาณประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะมนุษยศาสตร์จัดสรร

ให้กับสาขาวิชาฯ เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลั โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑติ ดังนี้  

 

2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา  

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x 10 จ านวนรับ) 
750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

รวมรายรับ 750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
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 2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

ส าหรบันิสิตท่ีเรียนนอกเวลาราชการ 

     
ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 59,800 59,800 

 ค่าสอนส าหรบัผูส้อนภายใน   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกติ 1-6; 1,500 บาทต่อชั่วโมง)  52,500 52,500 

  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน หน่วยกติ 7-15; 750 บาทต่อชั่วโมง) - 52,500 

 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรบัอาจารยพ์ิเศษ   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อชั่วโมง (ต้องไม่เกนิ 180 ชั่วโมง) 4,000 56,500 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 250 56,750 

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ์  150 56,900 

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)  2,500 59,400 

  ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ 100 59,500 

  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 300 59,800 

  อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร  59,800 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 14,950 74,750 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,737.50 63,537.50 

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 3,737.50 67,275 

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 7,475 74,750 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12,900 87,650 

 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไม่เกนิ 2,500 บาท/นิสติ 1 คน) 2,500 77,250 

 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก (ไม่เกนิ 3,500 บาท/นิสติ 1 คน) 3,500 80,750 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ร่วม (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500 83,250 

       ค่าตอบแทนกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์   

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500 85,750 

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสติ 1 คน) 1,500 87,250 

 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400 87,650 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 31,560 119,210 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 8,720 96,370 

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 6,000 102,370 

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 2,080 104,450 

   ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x จ านวนปี) 14,760 119,210 

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 29,802.5 149,012.50 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 150,000 

***หมายเหตุ ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการไปต่างประเทศ 
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      2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  

          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั แบ่งรูปแบบการศึกษา

เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แผน ก แบบ ก2 ที่เน้นการท าปริญญานิพนธ์ โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วย

กิต  2) แผน ข ที่เน้นการท าสารพนธ์ โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ 6 

หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

     3.1 หลกัสูตร 

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

         รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

 

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

  หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

  หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกติ 

  ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ - 

  สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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  3.1.3 รายวิชา  

1. หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดังนี้  

ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค 3(2-2-5) 

LDC512 Word and Sentence Structures 

ภษด513 ความหมายและการตีความในภาษา 3(2-2-5) 

LDC513 Meaning and Language Interpretation 

ภษด521 วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 3(2-2-5) 

LDC521 Multimodal Discourse Analysis 

ภษด522 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

LDC522 Technology-Mediated Communication 

ภษด541 วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC541 Research Methods in Digital Communication Linguistics 

ภษด542 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC542 Seminar in Digital Communication Linguistics 

หมายเหตุ หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตที่ไม่มีพื้ นฐานด้านภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียน ภษด501 ภาษา

และภาษาศาสตร์แบบไม่นับหน่วยกติ 

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์  3(2–2–5) 

LDC501 Language and Linguistics 

 

2. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ดังนี้  

ภษด511 ระบบเสยีงในภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 

LDC511 Sound Systems in Natural Language 

ภษด523 ภาษาศาสตร์สงัคมในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC523 Sociolinguistics in Digital Communication 

ภษด524 วาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC524 Rhetoric in Digital Communication 

ภษด525 การออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC525 Instructional Design and Digital Technology 

ภษด531 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3(2-2-5) 

LDC531 Corpus Linguistics  

ภษด532 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

LDC532 Programing for Linguistic Analysis 

ภษด533 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

LDC533 Computational Linguistics 
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ภษด543 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4) 

LDC543 Special Topic 

 

3. ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

สพท681 สารนิพนธ ์  6 หน่วยกติ 

GRI681 Independent Study  6 หน่วยกติ 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ  

GRT691 Master’s Thesis 12 หน่วยกติ 

 

ความหมายของรหสัวิชา  

1) รหัสตัวอกัษร 

ภษด (LDC)  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั  

(Linguistics in Digital Communication) 

 

2) รหัสตัวเลข 

- ตัวเลขแรก  หมายถึง  ชั้นปี 

5 หมายถึง     ปริญญาโท ปี 1 

6 หมายถึง     ปริญญาโท ปี 2 

- ตัวเลขกลาง  หมายถึง  กลุ่มวิชา 

ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง 

เลข  1 หมายถึง เสยีง ค า ประโยค ความหมาย และการตีความ 

เลข  2 หมายถึง การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทลั 

เลข  3 หมายถึง การวิเคราะห์ภาษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เลข  4 หมายถึง สมัมนาและวิจัย 

เลข  8 หมายถึง สารนิพนธ ์

เลข  9 หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

- ตัวเลขท้าย  หมายถึง  ล าดับที่รายวิชาตามตัวเลขกลาง 

 

3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถงึ จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติ 

เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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         3.1.4  แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค 3(2-2-5) 

ภษด513 ความหมายและการตีความในภาษา 3(2-2-5) 

ภษด541 วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

วิชาเลือก เลอืก 1 รายวิชา 3 

รวม 12 

หมายเหตุ *หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตที่ไม่มีพื้ นฐานด้านภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียน ภษด501 ภาษา

และภาษาศาสตร์แบบไม่นับหน่วยกติ 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภษด521 วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 3(2-2-5) 

ภษด522 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

ภษด542 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

วิชาเลือก เลือก 1 รายวิชา 3 

รวม 12 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 

รวม 6 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 

รวม 6 
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แผน ข 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค 3(2-2-5) 

ภษด513 ความหมายและการตีความในภาษา 3(2-2-5) 

ภษด541 วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

วิชาเลือก เลือก 1 รายวิชา 3 

รวม 12 

หมายเหตุ *หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตที่ไม่มีพื้ นฐานด้านภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียน ภษด501 ภาษา

และภาษาศาสตร์แบบไม่นับหน่วยกติ 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ภษด521 วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 3(2-2-5) 

ภษด522 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

ภษด542 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

วิชาเลือก เลอืก 1 รายวิชา 3 

รวม 12 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเลือก เลือก 2 รายวิชา 6 

สพท681 สารนิพนธ ์ 3 

รวม 9 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สพท681 สารนิพนธ ์ 3 

รวม 3 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์*  3(2–2–5) 

LDC501 Language and Linguistics 

มโนทศัน์พื้นฐานด้านเสยีงและระบบเสยีง  ระบบหน่วยค า  โครงสร้างไวยากรณ ์ความหมาย 

การตีความ การวิเคราะห์ข้อความต่อเนื่อง ภาษาศาสตร์สงัคม กลไกภาษากบัสมอง การรับรู้และการเรียนรู้

ภาษา  ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 

*ส าหรับผู้ที่ไม่มพีื้ นฐานด้านภาษาศาสตร์ 

An introduction to the concepts of sounds and sound systems, morphological systems, 
syntactic structure, meaning, interpretation, discourse analysis, sociolinguistics, neurolinguistics, first and 
second language acquisition and historical linguistics. 
  *For students who do not have any background in linguistics. 

 

ภษด511 ระบบเสยีงในภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 

LDC511 Sound Systems in Natural Language 

การวิเคราะห์ข้อมลูภาษาโดยใช้ทฤษฎีสัทวิทยาและสทัศาสตร์ การพิสจูน์ปรากฏการณ์ทาง

ภาษาด้วยหลักการทางกลสัทศาสตร์ สรีรสทัศาสตร์ และโสตสัทศาสตร์ ทฤษฎีสัทวทิยาและระบบเสยีง

ภาษา ความเป็นไปได้และคาดคะเนความเป็นไปไม่ได้ของระบบหน่วยเสียงโดยใช้หลักการทาง

วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธร์ะหว่างสัทศาสตร์และสทัวิทยา การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏใน

การสื่อสารผ่านดิจิทลั อภิปรายและเปรียบเทยีบทฤษฎีสัทวิทยาคลาสสกิและทฤษฎีสัทวิทยาร่วมสมัย  

An analysis of language data using phonetics and phonological theories, investigation of 
language phenomena using principles of acoustic phonetics, articulatory phonetics and auditory phonetics, 
phonological theories and sound systems, discussion of phonotactics of phonemes using scientific 
principles, explanation of relations between phonetics and phonology, analysis of empirical evidence that 
appear in digital communication, and discussion and comparison of classical and modern phonological 
theories. 

 

ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค 3(2-2-5) 

LDC512 Word and Sentence Structures 

การวิเคราะห์การสร้างค า ความสมัพันธร์ะหว่างวิทยาหน่วยค ากบัวากยสมัพันธ ์ ทฤษฎี

วากยสมัพันธ ์ ไวยากรณ์โครงสร้างวลี วากยสมัพันธเ์อกซ์บาร์ กฎปริวรรต มินิมัลลิซึ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงประจักษ์ที่ปรากฏในการสื่อสารผ่านดิจิทลัตามกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม 

An analysis of word formation, relation between morphology and syntax, syntactic theories, 
Phrase Structure Rules (PSR), X-bar Theory, Transformational Theory, and Minimalism Theory, and an 
analysis of empirical evidence that appear in digital communication using the appropriate framework. 
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ภษด513 ความหมายและการตีความในภาษา 3(2-2-5) 

LDC513 Meaning and Language Interpretation 

ทฤษฎีและหลักการทางอรรถศาสตร์  ความหมายในระดับค า  ประโยค  และข้อความต่อเนื่อง  

การสื่อความหมายทางตรง  ความหมายทางอ้อม  ทฤษฎีและหลักการทางวัจนปฏบิัติศาสตร์  ทฤษฎี 

วัจนกรรม หลักการให้ความร่วมมือในการสนทนา ความสุภาพ การวิเคราะห์ความหมายของถ้อยค าใน

บริบท การวิเคราะห์บทสนทนาการวิเคราะห์ภาษาที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และสื่อดิจิทลั 

Semantic theories and principles, word-level meaning, sentences and discourse, direct and 
indirect speech acts, pragmatic theories and principles, speech act theories, conversation cooperation 
principles, politeness, analysis of contextual meaning, and analysis of conversations and language use in 
print media, radio, television and digital media. 
 

ภษด521 วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 3(2-2-5) 

LDC521 Multimodal Discourse Analysis 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษา บทบาทและอิทธิพลของผู้ ส่งสาร-ผู้ รับสาร อ านาจ 

อุดมการณ์ ในวาทกรรมสื่อหลากรูปแบบที่สื่อโดยภาพ สัญญะ และข้อความผ่านสื่อ การเลือกใช้สัญญะ

ของผู้ ส่งสาร การน าเสนออัตลักษณ์ ความคิด การวิพากษ์ประเดน็ทางสังคม ความเหล่ือมล า้หรือความไม่

เท่ากนัในสงัคมผ่านภาษาหรือสญัญะในสื่อหลากรูปแบบ  

An analysis of correlation between language and the roles and influence of message 
transmitters and receivers, power and ideology in different media discourse transferred by images, signs 
and mediated messages, word choice, presentation of identity, thoughts, social issues criticism and social 
inequality communicated through language and signs of different kinds. 

 
ภษด522 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

LDC522 Technology-Mediated Communication 

วิวัฒนาการของการสื่อสารของมนุษย์ ลักษณะและช่องทางการสื่ อสารผ่านเทคโนโลยี  

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบของการใช้ค า โครงสร้าง และความหมายของภาษาที่ผ่านเทคโนโลยี จริยธรรม

ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี  

The evolution of human communication, characteristics and channels of technology-mediated 
communication, interaction between humans via communication technology, interaction between a human 
and artificial intelligence, impact of words, structure and meaning in technology-mediated language, and 
ethics in technology-mediated communication. 
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ภษด523 ภาษาศาสตร์สงัคมในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC523 Sociolinguistics in Digital Communication 

ปัจจัยทางสงัคม เพศ ชนชั้นทางสังคม เชื้อชาติ ทศันคติทางภาษาของคนในสังคม การสลับ

ภาษา การปนภาษา การใช้พหุภาษา วัจนลีลา ปัญหา ข้อดี และข้อเสยีที่เกดิในการสื่อสารดิจิทลักบัสังคม  

การวิเคราะห์ความหลากหลายของภาษาที่เกดิขึ้นจากปัจจัยทางสังคมในสื่อสงัคมออนไลน์ 

Social factors, gender, social status, ethnicity, language attitude in society, code switching, 
code mixing, multilingualism, stylistics, advantages and drawbacks of digital communication in society, 
and analysis of language varieties caused by social factors in online social media. 

 

ภษด524 วาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC524 Rhetoric in Digital Communication 

วิธีการและทฤษฎีทางวาทศาสตร์ การวิเคราะห์บทบาทของวาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล 

กลวิธใีนการโน้มน้าวและการจูงใจในบริบทของการสื่อสารของมนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

Methods and theories in rhetoric, analysis of roles of rhetoric in digital communication, and 
persuasion techniques in the context of digitally-mediated human communication. 

 

ภษด525 การออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC525 Instructional Design and Digital Technology 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การบูรณาการการใช้สื่อดิจิทลัและ

เคร่ืองมือเทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสตูร กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่

สร้างสรรค์เพื่อบรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้  

Instructional design, digital technology, integration of digital media and technological tools to 
develop a curriculum, teaching strategies, learning assessment and creative teaching materials that achieve 
expected learning outcomes.   

 

ภษด531 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3(2-2-5) 

LDC531 Corpus Linguistics  

การรวบรวมและจัดเกบ็ข้อมูล ประเภทของข้อมูล รูปแบบของคลังข้อมูลภาษา การออกแบบ

คลังข้อมูลภาษาเขียนและภาษาพูด การวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษาเพื่อการเรียนการสอนภาษา การวิจัย

ภาษาศาสตร์ และการศึกษาในสื่อดิจิทลั  

Data collection and storage, types of data, language corpus patterns, corpus design for written 
and spoken language and corpus analysis for language teaching, linguistics research and digital media 
studies. 
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ภษด532 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

LDC532 Programing for Linguistic Analysis 

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนเพื่ อการประมวลผลภาษา ชนิดของข้อมูล ฟังก์ชัน 

อลักอริธมึ ไลบรารี่ส าหรับการวิเคราะห์ภาษา การจัดการกบัคลังข้อมูลภาษา  

Python programming language for language processing, types of data, functions, algorithms, 
library for language analysis and language corpus management. 

 

ภษด533 ภาษาศาสตร์คอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 

LDC533 Computational Linguistics 

การปฏสิมัพันธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์และภาษามนุษย์ วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ภาษา

มนุษย์ด้วยเทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัหลักทางภาษาศาสตร์ การประยุกต์ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เข้ากบัแอป

พลิเคชันทางเทคโนโลยีทางภาษาด้วยภาษาไพธอน 

Interactions between computer and human language, methods of data processing and human 
language analysis using linguistic techniques and applying computational linguistics with language 
technology applications using Python. 

 

ภษด541  วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC541 Research Methods in Digital Communication Linguistics 

วิธีวิจัยในการวิเคราะห์ภาษา วิพากษ์ หรือน าไปสู่งานวิจัยที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร

ผ่านสื่อดิจิทลั การฝึกปฏิบัติการท าวิจัย การตั้งสมมติฐานและค าถามในงานวิจัย  วิธีเกบ็ข้อมูลภาษา การ

วิเคราะห์ข้อมูลภาษา  การสรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิง การน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  จริยธรรมในการวิจัย 

Research methods in language analysis and criticism or research methodology that leads to 
solutions for problems in digital communication; practice doing research, forming hypotheses, asking 
questions, data collection, data analysis, conclusion, abstract, references, conference presentation, research 
publication in national and international journals and research ethics. 

 

ภษด542  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC542 Seminar in Digital Communication Linguistics 

การวิเคราะห์บทความวิจัยทางภาษาในหลายมุมมองของการสื่อสารในสังคม การอภิปราย

ปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสม การสรุปและเรียนรู้ประเดน็ปัญหาการ

ใช้ภาษาหรือข้อโต้แย้งทางภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลัที่อยู่ในกระแสสงัคม 
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An analysis of research papers with different perspectives on social communication, 
discussion of language phenomena using appropriate theories and frameworks, and summary of language 
problems, linguistic arguments in trendy digital communication. 

 

ภษด543 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4) 

LDC543 Special Topic 

 การค้นคว้าประเด็นปัญหาเฉพาะทางภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัลตามความสนใจ

รายบุคคล 

Independent research on issues about linguistics in digital communication. 
 

สพท681 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต  

GRI681 Independent Study 6 หน่วยกติ 

 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ  

GRT691 Master’s Thesis 12 หน่วยกติ 

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

            3.2.1  อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

2 ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สขุารมณ์  ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545 

ค.บ. (พัฒนาการเดก็และ

ครอบครัว), 2553 

M.Ed. (Applied Linguistics), 

2547 

Ph.D. (Applied Linguistics), 

2554 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

Griffith University, Australia 

 

Griffith University, Australia 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3 อ.ดร.อรัญญา ศรีจงใจ อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2540 

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อ

อาชพี), 2546 

Ph.D. (Rhetoric, Theory and 

Culture), 2562  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

Michigan Technological 

University, USA 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
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              3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบัที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2538 

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 

2541 

อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2546 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

2 ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์ สขุารมณ์  ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), 2545 

ค.บ. (พัฒนาการเดก็และ

ครอบครัว), 2553 

M.Ed. (Applied Linguistics), 

2547 

Ph.D. (Applied Linguistics), 

2554 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

Griffith University, Australia 

 

Griffith University, Australia 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3 อ.ดร.อรัญญา ศรีจงใจ อ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2540 

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อ

อาชพี), 2546 

Ph.D. (Rhetoric, Theory and 

Culture), 2562  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

Michigan Technological 

University, USA 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

4 รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2535 

M.A. (TESOL), 2539 

Ph.D. (Linguistics), 2548 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Portland State University, USA 

University of British Columbia, 

Canada 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

5 อ.ดร.อรรถสทิธ์ิ บุญสวัสดิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2553 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2544 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2555 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

6 อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง อ.บ. (ศิลปการละคร), 2542 

M.A. (Communication 

Studies-Media and Gender 

Studies), 2547 

ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ-ภาษาศาสตร์

ภาษาองักฤษ), 2556 

ศศ.ด. (ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ-ภาษาศาสตร์

ภาษาองักฤษ), 2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Portland State University, USA 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

7 อ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา ศศ.บ.. (ภาษาองักฤษธุรกจิ), 

2542 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2548 

ศศ.ด. (ภาษาและการสื่อสาร), 

2558 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ 

 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

    ไม่มี 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

ไม่มี 

     4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเร็จการศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิตหรือสารนิพนธ์ 6 

หน่วยกติ และต้องเป็นหัวข้อทางภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรฯ 

 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลัที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน

แก่นของภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล งานวิจัยควรมีความส าคัญและแสดงให้เห็นความสามารถของ

ผู้เรียนในการน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล รวมถึงเน้น

จริยธรรมในการวิจัย 

 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากการวิจัยมีดังนี้  

1) คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย  ความซื่ อสัตย์ ไม่คัดลอกผลงานของผู้ อื่น  

ไม่บิดเบือนข้อมูลภาษา เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการรักษาสิทธปิระโยชน์ของผู้บอกภาษา และ

รับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา  

2) ทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้

ทฤษฎีและหลักการทางภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลัมาใช้ในการสนับสนุน โต้แย้ง หรือท้าทายทฤษฎี

อนัน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 

3) ทักษะการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพได้อย่างลึกซึ้ ง สามารถน าเสนอหรือเผยแพร่

ผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของตนเองได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างสรรค์ 
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     5.3 ช่วงเวลา 

นิสิตสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษา แต่ไม่เกนิ 5 ภาคการศึกษา 

 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์แผน 2 แบบ ก2 12 หน่วยกิต   

สารนิพนธ ์แผน ข 6 หน่วยกติ 

 

     5.5 การเตรียมการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดการประชุมเพื่อให้นิสิตน าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์/สาร

นิพนธท์ี่สนใจ และคณาจารย์ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

นอกจากนี้  มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการท าวิจัยทาง

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัลที่นิสิตสามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประชุม สัมมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล และจัดระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธเ์พื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ตลอดเวลา 

 

     5.6 กระบวนการประเมินผล 

 การประเมินผลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์จะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ กรรมการที่เข้าสอบเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์นั้นๆ เข้าร่วมในการสอบ  โดยในการสอบนิสติจะน าเสนอปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธ์และอธบิายชี้แจงตามประเดน็ค าถามของคณะกรรมการสอบฯ  คณะกรรมการสอบฯ จะ

ตัดสินผลว่านิสิตสอบผ่านหรือไม่  หากสอบผ่านนิสิตจะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

ตามที่คณะกรรมการสอบฯ เสนอภายในกรอบเวลาที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนดไว้ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต/ 

สมรรถนะของหลกัสูตร 
กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

1. มีทกัษะการสื่อสาร ฝึกให้นิสติวิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ภาษา ปัญหาที่เกดิจากการใช้

ภาษาและการสื่อสารผ่านสื่อดิจทิลัโดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และ

ความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ฝึกท าวิจัยในรายวิชา รวมทั้งฝึกให้นิสิต

สนับสนุน หรือโต้แย้งทฤษฎีเพื่อให้เกดิการสร้างงานวิจัย 

สมรรถนะของหลกัสูตร  

2. มีความเชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์ภาษาและวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ในบริบทการ

สื่อสารดิจิทลั 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้น 

คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทาง

วิชาการและวิจัย และจริยธรรม

ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี  

 

▪ สอดแทรกจริยธรรมใน 

การท างานวิจัย ไม่บิดเบือน

ข้อมลูที่ได้จากการวิจยัเพื่อให้

ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่

ต้องการ  

▪ สอดแทรกจริยธรรมในการ

สื่อสารผ่านเทคโนโลยี  

▪ การประเมินผลงานของนสิิต

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด โดยใช้

โปรแกรมการตรวจสอบ 

การคัดลอกผลงานวิชาการ 

▪ การสงัเกตพฤติกรรมจาก 

การท างานของนิสติ 

1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา  

มีความเป็นกลาง และเคารพ

ศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา 

▪ ฝึกให้นิสติเกบ็ข้อมูล

ภาคสนาม โดยเคารพศักด์ิศรี

ของผู้บอกภาษา 

▪ ฝึกให้นิสติวิเคราะห์ข้อมูล

ภาษาอย่างเป็นกลาง 

▪ การสงัเกตจากการแสดง

ทศันคติ เน้นความเป็นกลาง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษา

และการสื่อสารจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

      2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

▪ บรรยาย อภิปราย สัมมนา

ร่วมกนัระหว่างอาจารย์กบั

▪ แบบฝึกวิเคราะห์ข้อมูลภาษา 

▪ การสอบย่อย 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

นิสติ 

▪ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน

รายวิชา 

▪ เข้าร่วมประชุม/สมัมนากบั

หน่วยงานภายนอก 

▪ การสอบกลางภาคและปลาย

ภาค 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจ

ภาษาที่เกดิขึ้นในการสื่อสาร

ดิจิทลั 

▪ บรรยาย อภิปรายภาษาที่

เกดิขึ้นในสื่อดิจิทลั 

▪ ฝึกการเกบ็ข้อมูลจากสื่อ

ดิจิทลั  

▪ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน

รายวิชา 

▪ เข้าร่วมประชุม/สมัมนากบั

หน่วยงานภายนอก  

▪ แบบฝึกวิเคราะห์ข้อมูลภาษา 

▪ การสอบย่อย 

▪ การสอบกลางภาคและปลาย

ภาค 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ ด้าน

ภาษาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาษา

ในสื่อดิจิทลั 

▪ เน้นการสอนให้นิสติรู้จัก 

บูรณาการและประยุกต์การใช้

ทฤษฎีความรู้ที่หลากหลาย  

 

▪ การท าแบบฝึกหัด  

▪ การสอบกลางภาคและปลาย

ภาค  

▪ การเขียน/การน าเสนอรายงาน 

3.2 สามารถวิเคราะห์ภาษา 

วิพากษ์ และแก้ไขปัญหาที่

เกดิขึ้นในการสื่อสารผ่านสื่อ

ดิจิทลั 

▪ ฝึกอภิปรายปัญหาหรือ

กรณีศึกษาที่เป็นประเดน็ทาง

สงัคม 

▪ ฝึกวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ 

▪ ฝึกวิเคราะห์และสงัเคราะห์

ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนและ/หรือโต้แย้ง

กบัหัวข้อวิจัยของตน 

▪ การท าแบบฝึกหัด  

▪ การสอบกลางภาคและ 

ปลายภาค  

▪ การเขียน/การน าเสนอผลงาน 

▪ การวิพากษ์งานของผู้อื่น 

▪ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์

บทความ/งานวิจัย 

▪ การสอบเค้าโครงและการสอบ

ปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์

3.3 รู้ เทา่ทนัและมีวิจารณญาณ ▪  ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์ ▪ การวิพากษ์งานของผู้อื่น 
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ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

ในการวิเคราะห์ปรากฏการณท์าง

ภาษาและการสื่อสารในสื่อดิจิทลั 

ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนและ/หรือโต้แย้ง

กบัหัวข้อวิจัยของตน  

▪ ฝึกวิพากษค์วามรู้และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกบัปรากฏการณ์

ทางภาษาและการสื่อสารในสื่อ

ดิจิทลั 

▪ การสอบเค้าโครงและการสอบ

ปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น

ได้และมีความรับผิดชอบต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย  

▪ ฝึกให้นิสติท างานร่วมกบัผู้อื่น 

▪ น าเสนองานกลุ่ม  

▪ การสงัเกตพฤติกรรมการ

ท างานร่วมกนั 

▪ การน าเสนอผลงาน 

4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาท

ผู้น า และสมาชิกกลุ่ม 

▪ จัดกจิกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้

นิสติได้วิพากษ์และให้

ข้อเสนอแนะผลงานของผู้อื่น 

รวมถึงรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่นโดยไม่มีอคติ 

▪ มอบหมายให้นิสติท างานกลุ่ม  

▪ ให้นิสติก าหนดบทบาทหน้าที่ 

ในการท างานกลุ่ม 

▪ ฝึกทกัษะแสดงความคิดเหน็

และให้ข้อเสนอแนะอย่าง

สร้างสรรค์ 

▪ การสงัเกตพฤติกรรม 

▪ การน าเสนอผลงาน 

▪ แบบประเมินตนเอง เพื่อน

ประเมินเพื่อน และประเมิน

โดยผู้สอน 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษในการสื่อสารและ

การน าเสนอรายงาน/งานวิจัย 

อย่างมีตรรกะและล าดับขั้นตอน 

 

▪ ฝึกอภิปราย สมัมนา 

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

▪ ฝึกน าเสนอรายงานและผล

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา 

▪ ให้นิสติเข้าร่วมและ/หรือ

น าเสนอผลงานวิจัยในงาน

ประชุมวชิาการระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

▪ ให้นิสติเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาทกัษะการท าวิจัย  

▪ การสงัเกตพฤติกรรมการใช้

ภาษา 

▪ การเขยีน/น าเสนอรายงาน 

▪ การสอบเค้าโครงและสอบ

ปากเปล่าปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์

▪ การเขียนและการน าเสนอ

บทความวิจัยในรายงาน

สบืเนื่องการประชุมวิชาการ

และ/หรือวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และโปรแกรมทาง

สถิติเพื่อการสบืค้นข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

▪ ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และโปรแกรมทางสถิติเพื่อ

การสบืค้นข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

▪ แนะน าฐานข้อมูลงานวิจัยทาง

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลัเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง  

▪ เชิญผู้เชี่ยวชาญการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

ทางสถิติมาบรรยายและอบรม

เชงิปฏบิัติการ 

▪ การน าเสนอผลงาน  

▪ การสอบเค้าโครงและ 

การสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธ ์

5.3 สามารถใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางภาษาศาสตร์

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาษา  

▪ ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทางภาษาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา 

▪ เชญิผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย

และอบรมเชิงปฏบิัติการ  

▪ การน าเสนอผลงาน  

▪ การสอบเค้าโครงและ 

การสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธ ์
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       6. ดา้นทกัษะพิสยั/สมรรถนะของหลกัสูตร  

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพิสยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. มีทกัษะการสื่อสาร ▪  ฝึกวิเคราะห์ปรากฏการณ์

ทางภาษาและการสื่อสารผ่าน

สื่อดิจิทลัโดยใช้ทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตร์ 

▪ ฝึกวิพากษ์โต้แย้งทฤษฎี

เพื่อให้เกดิการสร้างงานวิจัย 

▪ การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

▪ การน าเสนอผลงาน 

▪ การสอบเค้าโครงและสอบ

ปากเปล่าปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์

2. มีความเชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์ภาษาและวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ในบริบทการสื่อสาร

ดิจิทลั 

▪  ฝึกวิเคราะห์ปรากฏการณ์

ทางภาษาและการสื่อสารผ่าน

สื่อดิจิทลัโดยใช้ทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตร์ 

▪ ฝึกวิพากษ์โต้แย้งทฤษฎี

เพื่อให้เกดิการสร้างงานวิจัย 

▪ การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

▪ การน าเสนอผลงาน 

▪ การสอบเค้าโครงและสอบ

ปากเปล่าปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิจัย และจริยธรรมใน 

การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 

1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา มีความเป็นกลาง และเคารพศักดิ์ศรี

ของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา  

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจภาษาที่เกดิขึ้นในการสื่อสารดิจิทลั 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ ด้านภาษาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาษาในสื่อ

ดิจิทลั 

3.2 สามารถวิเคราะห์ภาษา วิพากษ์ และแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการ

สื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั 

3.3 รู้ เท่าทนัและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษา

และการสื่อสารในสื่อดิจิทลั 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้น า และ

สมาชิกกลุ่ม 



 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 31 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

5. ด้านทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษในการสื่อสารและการ

น าเสนอรายงาน/งานวิจัยอย่างมีตรรกะและล าดับขั้นตอน 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมทางสถิติเพื่อการ

สบืค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางภาษาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา 

6. ด้านทกัษะพิสยั/สมรรถนะ

ของหลักสตูร 

6.1 มีทกัษะการสื่อสาร 

6.2 มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภาษาและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ใน

บริบทการสื่อสารดิจิทลั 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดา้นท่ี 6 

คุณลกัษณะ

พิเศษของ

นิสิต/ 

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์*  ● ●  ●      ●    
ภษด511 ระบบเสียงในภาษาธรรมชาต ิ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●  ●  ○ ● ○ 
ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●  ●  ○ ● ○ 

ภษด513 ความหมายและการตีความในภาษา ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●  ●  ○ ● ○ 
ภษด521 วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
ภษด522 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
ภษด523 ภาษาศาสตร์สังคมในการสื่อสารดิจิทลั ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
ภษด524 วาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั ● ○  ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
ภษด525 การออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ

เทคโนโลยีดิจิทลั  
● ○  ● ○ ● ○ ○ ● ● ○  ● ○ 

ภษด531 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 
ภษด532 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์

ทางภาษาศาสตร ์
● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 

○ ○ ● 
○ 

● 

ภษด533 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร ์ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 
ภษด541 วิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดจิิทลั 
● ○ ● ● 

○ ● 
○ ○ 

● ● 
○ ○ ○ ● 

ภษด542 สัมมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลั 
● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● 

ภษด543 การศึกษาเฉพาะเรื่อง ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
สพท681 สารนิพนธ์ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● 

หมายเหตุ *หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 

 หลักสตูรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกรายวิชา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณา มคอ.3 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอน 

เทคนิคและวิธกีารสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลกับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของ

รายวิชา และความรับผิดชอบหลักที่ระบุไว้ใน มคอ.3  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาผลการเรียนของนิสิตหลังสอบกลางภาคว่ามีปัญหา

ในการเรียนหรือไม่ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาเนื้ อหาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 พิจารณาเทคนิคและ

วิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอน และพิจารณากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแผนการสอน หลังสอบ

ปลายภาค คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาระดับคะแนนของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ 

และน าเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อน า

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ต่อไป 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 หมวด 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑติ (ภาคผนวก ก) ดังนี้  

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ไม่เกนิข้อ 14 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา ข้อ (2) หลักสตูรปริญญาโทให้

ใช้เวลาการศึกษาไม่เกนิ 4 ปีการศึกษา  

2. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสตูร 

3. ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  

4. สอบสมิทธภิาพทางภาษาผ่านหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 45 (2)  

5. เสนอปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย และต้องเปิดให้

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

6. ส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีหลักฐานผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

และเป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย  
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7. การตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ มี

รายละเอยีดดังนี้  

ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรองก่อนการตีพิมพ์ 

และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 

และมีรายงานสืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่เป็นเร่ืองเตม็ (Full paper) หรือเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบืค้นได้ เพื่อขอจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 

ผลงานนั้นต้องเป็นบทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) หรือฉบับร่างที่ผ่านการตรวจแก้ไขแล้ว 

(Final draft) พร้อมจดหมายการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted letter) ลงในวารสารที่ระบุ ปีที่ ฉบับที่ 

และปี พ.ศ. (ไม่เกิน 6 เดือนนับจากเดือนที่ขอจบการศึกษา กรณีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ) 

กรณีเป็นการประชุมวิชาการต้องมีประกาศนียบัตรหรือจดหมายรับรองการไปน าเสนอผลงานจริงและ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับจริง (Reprint) หรือหลักฐาน การพิชญพิจารณ์ (Peer review) เพื่อ

ขอจบการศึกษา โดยมีข้อก าหนดการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ/์สารนิพนธร์ะดับปริญญาโท ดังนี้  

 

รายละเอียด แบบ ก2 แบบ ข 

ข้อก าหนดทั่วไป บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ อย่างน้อย 

1 เร่ือง  

ผลงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ ง

ของสารนิพนธ์ ต้องได้ รับการ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งที่สบืค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ให้อาจารย์ใหม่  

1.2 หลักสตูรฯ ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑติและรายละเอยีดต่างๆ ในหลักสตูรฯ 

1.3 หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ 

1.4 หลักสตูรฯ มีระบบอาจารย์พี่เลี้ ยงเพื่อแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่  

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

  1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบิัติที่เกี่ยวกบัการจัด 

การเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

  2. สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และ

น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

  1. มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย และคณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย เพื่อ

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาการเรียนการสอน 

  2. คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกบัคณาจารย์จาก

สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

  3. คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 

  4. คณะฯ จัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

ทางวชิาการเป็นประจ าทุกปีทั้งในและต่างประเทศ 

  5. หลักสตูรฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือ 

การสมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

  6. หลักสตูรฯ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยเชิญอาจารย์

ต่างสถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลัมา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดสมัมนาวิชาการและโครงการของหลักสูตรฯ เป็นประจ าทุกปี 

7. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน

ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ด าเนินการบริหารจัดการหลักสตูรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. หลักสตูรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผล 

การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) 

3. นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน 

การปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนของทุกรายวิชาตามผลการประเมิน  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรฯ และการเรียนการสอน โดยนิสติปัจจุบัน และบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา 

5. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี และน าผลการประเมิน 

มาวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแขง็ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

2. บณัฑิต 

สมรรถนะของหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีทักษะสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ

โต้แย้ง สนับสนุน หรือท้าทายทฤษฎีอันน ามาซึ่งองค์ความรู้ ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ใน

การสื่อสารดิจิทลั นิสิตได้รับการพัฒนาในการท าวิจัยในทุกรายวิชา และหลักสูตรฯ มีรายวิชาสัมมนาและ

วิจัยซึ่งบูรณาการกบัโครงการพัฒนาทกัษะการท าวิจัย เพื่อน าไปสู่การน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ์และการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ รวมถึงการน าเสนอและตีพิมพ์บทความในวารสาร

และรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อีกทั้งคณะฯ ยังมีโครงการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

เฉพาะทางเพื่อส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอและตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

นอกจากนี้  มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว หลักสูตรฯ มีระบบติดตามคุณภาพของมหาบัณฑิตโดย

ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน และน าสรุปผล 

การประเมินความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาในการปรับเนื้ อหารายวิชา สาระของหลักสูตร และการจัดโครงการในการ

พัฒนานิสติ 
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3. นิสิต 

 3.1 การรบันิสิต 

หลักสตูรฯ ก าหนดกระบวนการรับนิสติตามข้ันตอน ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาและจ านวนการรับนิสิต

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการรับเข้าเป็นนิสติ  

2. หลักสูตรฯ มีนโยบายเปิดรับนิสตินอกเวลาราชการ รวมทั้งประเมินจากสถิติการรายงานตัวของ

บัณฑิตวิทยาลัย หากจ านวนการรับนิสติไม่เป็นไปตามแผนและนิสิตมารายงานตัวน้อยกว่าจ านวนที่เปิดรับ 

จะเปิดรับสมคัรทกุรอบตามที่บัณฑติวิทยาลัยแจ้งมา  

3. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เข้าสมัคร ออก

ข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสอบสมัภาษณ์วิชาการ  

4. หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบเข้าของผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ ส่งผล

การคัดเลือกและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาก่อนน าส่ง

บัณฑติวิทยาลัย 

 

3.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา  

หลักสตูรฯ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้  

 1. ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประชุมนิสิต

ชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา แนะน าสิ่งที่ควรรู้ทั่วไปและจ าเป็นต่อการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 2. หลักสตูรฯ ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้แก่นิสติชั้นปีที่ 1 

ในหัวข้อดังต่อไปนี้   

1) แนะน าประธานหลักสตูรฯ อาจารย์ประจ า และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  

2) แผนการเรียน รายวิชาและ มคอ.3   

3) ช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

4) ช่องทางการร้องเรียนปัญหาของนิสิตผ่านเวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

http://cgs.hu.swu.ac.th 

5) ขั้นตอนการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย รวมถึงแหล่งทุน

สนับสนุนการท าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์  

6) การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหลักสตูรฯ  

7) ระบบการช่วยเหลือนิสติให้ส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสตูรฯ ก าหนด  

 

    3.3 การควบคุม ดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ/์สารนิพนธ ์ 

หลักสตูรฯ มีการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานพินธ/์สารนิพนธ์แก่นิสติ ดังนี้  

 1. หลักสตูรฯ แจ้งให้นิสติปฏบิัติตามคู่มือและขั้นตอนการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 
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 2. หลักสตูรฯ ก าหนดให้การให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธบ์ูรณาการกบัรายวิชาสมัมนา

และวิจัย  

 3. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทกัษะการท าวิจัยเพื่อน าไปสู่การเสนอเค้า

โครงปริญญานิพนธ/์สารนิพนธแ์ละการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  

 4. หลักสตูรฯ ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธห์ลังจากที่นิสติเข้าร่วม

โครงการฯ เพื่อก ากบัติดตามการท าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 

 

3.4 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษามีการก ากับดูแลติดตามให้ค าปรึกษานิสิต

ทั้งด้านวิชาการและวิจัยอย่างใกล้ชิด ดังนี้  

1. การเรียนในรายวิชา หากนิสิตขาดเรียนเกิน 3 คร้ัง และผลการเรียนในรายวิชาต ่ากว่า 3.00 

อาจารย์ผู้สอนต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

2. การท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากนิสิตไม่พบและไม่น าเสนอความก้าวหน้าของการท า

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เกิน 1 เดือน อาจารย์ที่ปรึกษา

ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาปัญหาและสาเหตุ โดยให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ 

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ติดต่อนิสิตให้มารายงานตัวต่อหลักสูตรฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกนั และให้นิสติส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ้รอ้งเรียนของนิสิต 

                หลักสตูรฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ ดังนี้   

1. ประธานหลักสตูรฯ แจ้งช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนให้แก่นิสติวันปฐมนิเทศ 

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ที่เวบ็ไซต์ของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

http://cgs.hu.swu.ac.th  

2. เมื่อนิสติมีปัญหาด้านวิชาการนิสิตสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อหาข้อแก้ไข 

3. หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษาจะแนะน าให้นิสติ

กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนส่งที่ประธานหลักสูตรฯ เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข   

4. นิสติสามารถเสนอเร่ืองไปยังบัณฑติวทิยาลัยเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข 

 

4. อาจารย ์

4.1 การรบัอาจารยแ์ละการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

หลักสตูรฯ มีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างครบวงจรและสอดคล้องไป

กบัแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอตัราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์  
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1. มีการวางแผนระยะยาวด้านอตัราก าลังและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ให้มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

2. คณะฯ มีระบบและกลไกในการก ากบัติดตามการลาออกหรือการย้ายสังกดั การเกษียณอายุ

ราชการ การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการทุกภาคการศึกษา การ

จดัสรรอตัราก าลังของคณะฯ จะจัดการตามความขาดแคลนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสตูร  

3. หากหลักสตูรฯ ได้รับการจัดสรรอตัราก าลังจากคณะ หลักสตูรฯ จะด าเนินการคัดเลือกผู้สมคัร 

โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและสาขาที่เชี่ยวชาญที่หลักสูตรฯ ขาดแคลน การสอบสอน และการสอบสมัภาษณ์

ทางวิชาการ หลังจากนั้น หลักสตูรฯ เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้แก่คณะฯ เพื่อประกาศผลต่อไป 

4. ในกรณีที่หลักสตูรฯ รับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วม

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เกดิความรู้  ความเข้าใจในบริบท ปรัชญา วิสยัทศัน์ รวมถึงกฎเกณฑ ์

ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวในการท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ

นอกจากนี้  หลักสตูรฯ จะแต่งตั้งอาจารย์พี่เล้ียงให้กบัอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกบั

ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร โครงสร้างหลักสตูรฯ และรายละเอียดของรายวิชา 

รวมถึงการจัดโครงการต่างๆ ในการพัฒนานิสติเพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธใ์ห้แก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

4.2 การบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

หลักสตูรฯ มีกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ดังนี้   

1. อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สปอว. ก าหนดและข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา ข้อ 18 คณาจารย์ประจ า

หลักสตูรมีภาระงานที่เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์

2. อาจารย์ท าหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม 

ทบทวนการด าเนินงานหลักสตูรฯ การทวนสอบและการส่งผลการเรียน ควบคมุปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

และก ากบัติดตามอตัราการส าเรจ็การศึกษา 

3. อาจารย์ทุกคนต้องรับผิดชอบงานสอนอย่างน้อย 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) และตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ือง/ปี 

 4. อาจารย์ทุกคนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ

สมรรถนะของบุคลากรจากคณะฯ  
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4.3 การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

หลักสตูรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ ดังนี้  

1. ทุกปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะฯ เป็นทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อ

พัฒนาวิชาการและวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 

2. หลักสูตรฯ วางแผนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนา

ตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

3. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานวิจัย ตีพิมพ์และ

เผยแพร่งานวิจัย บทความวิชาการในระดับนานาชาติ โดยสามารถขอทุนสนับสนุนได้จากมหาวิทยาลัย 

 

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

หลักสตูรฯ มกีระบวนการออกแบบหลักสตูรฯ ดังนี้  

1. โครงสร้างหลักสูตรออกแบบตามความเปล่ียนแปลงของกระแสสังคม เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยี รวมทั้งอ้างอิงจากแบบสอบถามการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล ผลจากการตอบแบบสอบถามมาจากความต้องการของนายจ้าง ผู้ ใช้

บัณฑิต และศิษย์เก่า หลักสูตรฯ จึงปรับการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้ครอบคลุมสาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งด้านการใช้ภาษาไปพร้อมกับการใช้

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   

2. หลักสูตรฯ สร้างรายวิชาโดยค านึงถึงความส าคัญและครอบคลุมเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ในการ

สื่อสารดิจิทัล ซึ่งให้น ้าหนักของรายวิชาทั้ง 2 ศาสตร์อย่างเท่ากัน รวมถึงมีรายวิชาสัมมนาและวิจัย ดัง

รายละเอยีดต่อไปนี้    

    ด้านภาษาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 รายวิชา ได้แก่  

  1. ภาษาและภาษาศาสตร์ (ส าหรับผู้ที่ไม่มพีื้นฐานทางภาษาศาสตร์) 

  2. ระบบเสยีงในภาษาธรรมชาติ 

  3. ค าและโครงสร้างประโยค 

  4. ความหมายและการตีความในภาษา 

     ด้านการสื่อสารดิจิทลั แบ่งออกเป็น 8 รายวิชา ได้แก่ 

  1. วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 

  2. การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 

  3. ภาษาศาสตร์สงัคมในการสื่อสารดิจิทลั 

  4. วาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

  5. การออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั 

  6. ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  

  7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ 

  8. ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
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 3. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติเรียนรายวิชาวิจัยและรายวิชาเกี่ยวกบัภาษาศาสตร์ก่อนในภาค

การศึกษาแรกเพื่อให้นิสติมีความรู้ ด้านวิธวีิจยัและการวิเคราะห์ภาษา หลังจากนั้น ภาคการศึกษาที่ 2 

หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชาสมัมนาและรายวิชาเกี่ยวกบัการสื่อสารดิจิทลัตามความสนใจ

ของนิสติ และเมื่อเรียนรายวิชาครบแล้วนิสติเร่ิมท าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธไ์ด้ 

 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

ดังนี้  

1. หลักสูตรฯ มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนและ

ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงสาขาที่ส าเร็จการศึกษาและความรู้ความสามารถ

ตลอดจนค านึงถึงภาระงานของอาจารย์   

2. ส าหรับนิสิตที่ท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลักสูตรฯ ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์/สารนิพนธ์และก ากับดูแลนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชา ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

หรือ สพท681 สารนิพนธ์ เพื่อจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

ส าหรับนิสติแต่ละคน 

3. ส าหรับนิสิตที่ก าลังเรียนรายวิชา หลักสูตรฯ ประชุมการจัดตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา

และพิจารณาแผนการศึกษาตามที่ปรากฏใน มคอ.2 เพื่อจัดส ารับรายวิชาในแต่ละภาคการศกึษา  

4. หลักสูตรฯ ก าหนดให้แต่ละรายวิชาเชิญอาจารย์พิ เศษมาบรรยาย โดยพิจารณาจาก 

ความเชี่ยวชาญหรือบรรยายในประเดน็ที่ก าลังเป็นกระแสสงัคม   

5. เม่ือเสรจ็สิ้นภาคการศึกษา นิสติประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านรายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์

ผู้สอน (ปค003) และรายงานสรุปผลการประเมนิรายวิชา (ปค004)  

6. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงาน มคอ.5 และน าเสนอประเด็น

ปัญหาที่เกดิขึ้นในการจัดการเรียนการสอนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ   

 

5.3 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้

หลักสตูรฯ มีกระบวนการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้  ดังนี้  

1. หลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ก่อน

เปิดภาคการศึกษาในทุกรายวิชา  

2. หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์การสอนและเนื้ อหาในรายวิชา ความสอดคล้องตามความรับผิดชอบหลักของแต่ละรายวิชาที่

ปรากฏใน มคอ.2 และการวัดและประเมินผลมุ่งเน้นให้นิสติได้ฝึกฝนกระบวนการท าวิจัยในทุกรายวิชา   

3. หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและอธิบายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้นิสิต

รับทราบเนื้ อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผล และคุณธรรมจริยธรรมเน้นเร่ือง 

การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ในสปัดาห์แรกของภาคการศึกษา   
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5.4 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังนี้   

1. หลักสูตรฯ เน้นการประเมิน วิธีการประเมิน และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนได้อย่าง

เหมาะสมตามสภาพจริงและมีความหลากหลายตามที่ก าหนดใน มคอ.2 เพื่อให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อน

หรือเสริมจุดแขง็ของตนเองได้ 

2. หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ มีการก าหนดเกณฑ ์

การประเมินที่ชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์และการสอบปาก

เปล่าชัดเจน 

 

5.5 การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรูข้องนิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตใน

หลักสตูร โดยปฏบิัติตามกระบวนการของฝ่ายวิชาการคณะฯ ดังนี้   

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมและทวนผลการเรียน การกระจายเกรดของระดับ

คะแนนทุกรายวิชา และหากพบว่ามีการกระจายที่ผิดปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ขอให้อาจารย์

ผู้สอนชี้แจงและอาจเสนอให้ปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุม นอกจากนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธน์ าเสนอความก้าวหน้าของนิสติที่อยู่การก ากบัดูแล  

2. หลักสูตรฯ สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของทุกรายวิชา และน าเสนอฝ่าย

วิชาการเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป 

3. เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผลการประเมินเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวด 5 การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) อาจารย์ผู้สอนจึงสามารถส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และ

พิมพ์แบบรายงานผลการเรียน (ทบ.11) และเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

6.1 หลักสูตรฯ มีระบบการด าเนินงานเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ รวมถึงการจัดห้องพักที่มีสื่อ อุปกรณ์การศึกษา อนิเทอร์เนต็  

6.2 หลักสูตรฯ ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสั่งซื้ อ

หนังสือและต าราที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรฯ รวมทั้งบอกรับ

วารสารวิชาการต่างประเทศโดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะเสนอรายชื่อหนังสอืที่ทนัสมัยที่มีเนื้ อหาความลุ่มลึก

ในแต่ละสาขาให้กบัส านักหอสมุดกลางฯ 

6.3 คณะฯ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยให้นิสติและ

อาจารย์ทุกคนท าแบบประเมิน และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 

2564 

ปีที่ 2 

2565 

ปีที่ 3 

2566 

ปีที่ 4 

2567 

ปีที่ 5 

2568 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมใน 

       การประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน 

       หลักสตูร 

     

(2)  มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/ 

       สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ ์

       ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

       ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ 

       ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  

       และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

       ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จดัท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7  

       ภายใน 60 วนั หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 

       การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย 

       ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน  

       หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงาน 

       ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารยใ์หม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9)  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  

       และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 

         การพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

         ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ 

         คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
-     

(12)  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่  

         เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
- -    
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 

อาจารย์ในหลักสตูรฯ ประชุมร่วมกนัก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อพิจารณารายละเอยีดของรายวิชา 

(มคอ.3) แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ก ารสอน

ส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 

อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสทิธิผลของ

การเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

1.1.3 หลงัการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  การวิเคราะห์การ

ท าแบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะมาน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน 

พิจารณาร่วมกนักบัคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อไป 

 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้ แจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ

ประเมนิ ปค003 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อน

ร่วมงาน และผู้ บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต และ 

ความสอดคล้องกบัรายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) 

1.2.3 คณะกรรมการหลักสตูรฯ ประชุมพจิารณาความสอดคล้องระหว่างประสทิธภิาพของ 

กลยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน บัณฑิตที่

ส าเรจ็ตามหลักสตูร ผู้ใช้บัณฑติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.2 การวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติ หลักสูตรและ

การส ารวจการได้งานท าของบัณฑติ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

หลักสตูรฯ ประเมนิคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ ์AUN-QA 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค

การศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อประธานหลักสูตรฯ ในการ

ประชุมของหลักสตูรทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมินใน

ข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้านกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตาม 

      เกณฑ์ AUN-QA 

ภาคผนวก ซ  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) ในสาขาวิชาเอก 
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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 54 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาศาสตรใ์นการสือ่สารดิจิทลั   

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน ์อรุณมานะกุล 

     ส่งคืนผลการวิพากษ์หลักสูตรฯ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ที ่ ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1 Digital Communication อาจหมายถึงสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นเทคโนโลยีการสื่อสาร

แบบตรงข้ามอนาลอ็ก หรือหมายถึงสาขา

เกี่ยวกบัการสื่อสารมวลชน หลักสตูรนี้

เกี่ยวข้องกบัความหมายหลัง 

อธบิายชื่อหลกัสตูรให้ชัดเจนในหมวด

ที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร  ข้อ

ย่อย 1.2 ความส าคัญ  “…อย่างไรกด็ี 

“การสื่อสารดิจิทลั” มีความหมายใน 

2 แง่มุม ได้แก่ การสื่อสารในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นเทคโนโลยีการ

สื่อสารแบบตรงข้ามอนาลอ็ก และ

แง่มุมที่สองหมายถึง สาขาเกี่ยวกบั

การสื่อสารในสื่อดิจิทลั การปรับปรุง

หลักสตูรฯ นี้  เน้นความหมายใน

แง่มุมที่สอง เนื่องจากสอดคล้องกบั

พันธกจิหลักด้านมนุษยศาสตร์ทีต้่อง

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษา

ในการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกนั 

หลักสตูรฯ ยังให้ความส าคัญของ

เทคโนโลยีในแง่มุมของการเป็น

สื่อกลางเพื่อการสื่อสารและมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการปฏบัิติงานและใน

ชีวิตประจาวันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ…” 

- 

2 ข้อ 11.1  “อย่างไรกต็ามภาคธุรกจิจึงยงัคงมี

ความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ในระบบ

ภาษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะพฒันาเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกบัด้านภาษาและการสื่อสารดิจิทัล” 

ไม่ชัดว่าขัดแย้งกบัย่อหน้าก่อนตรงส่วนไหน  

ย่อหน้ากอ่นกล่าวถึงความส าคัญของดิจิทลั

เทคโนโลยีในการสื่อสาร การเข้ามาของ AI 

และมีประโยคสดุท้ายที่ว่า AI อาจมี

ผลกระทบกบัการจ้างงานคน  ถ้าจะ contrast 

กบัประโยคหลังนี้  กไ็ม่ได้อธบิายว่าท าไมจงึยัง

ต้องการก าลังคน  ถ้าจะให้เหน็ว่าหลักสตูรนี้

ปรับแก้เนื้อหาตามที่ผู้วิพากษ์เสนอ 

ในข้อ 11.1 ย่อหน้า 2  

“…ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทลัมีบทบาท

มากข้ึนในการสื่อสารแต่เรายังคง

ต้องการคนที่เข้าใจ การสื่อสารผ่าน

เทคโนโลยี และต้องการคนที่มีความรู้

ในระบบภาษาอย่างลึกซึ้ง ดงันั้น 

หลักสตูรฯ จึงเลง็เหน็ความส าคัญของ

การผลิตบัณฑติที่นอกจากจะต้องมี

ความรู้ในระบบภาษาหรือ

ภาษาศาสตร์แล้ว ยงัต้องมีความรู้

- 
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จ าเป็น กค็วรโยงกบัเนื้อความก่อนหน้าทีว่่า

เทคโนโลยีดิจิทลัมีบทบาทมากขึ้นในการ

สื่อสาร จึงต้องการคนที่เข้าใจการสื่อสารผ่าน

เทคโนโลยีเหล่านี้มากกว่า 

ทางด้านการสื่อสารดิจิทลัด้วยเพื่อก้าว

ทนัโลกที่เปลี่ยนแปลงไป…” 

3 ข้อ 11.1  “เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือ

ส าคัญ ในการสื่อสารและเชื่อมโยงความเข้าใจ

ระหว่างผู้ใช้ภาษากบัเทคโนโลยีดิจิทลั”  

ภาษาสร้างความเข้าใจระหว่างคนกบั

เทคโนโลยีได้อย่างไร  เทคโนโลยเีข้าใจอะไร  

หรือควรเขยีนใหม่ให้สื่อความ 

- 

4 ข้อ 11.2  จ าเป็นต้องมีข้อความนี้ ไหม “ที่

ซ่อนความเหลื่อมล า้ทางสงัคม”  แค่กล่าวถึง

ว่า วาทกรรมที่สามารถชักจูงความคิดคนใน

สงัคมได้ กน่็าจะพอส าหรับการให้เหน็ถึง

ความส าคัญเรื่องนี้แล้ว 

ตัดข้อความ  “ที่ซ่อนความเหลื่อมล า้

ทางสงัคม”  ออกตามที่ผู้วิพากษเ์สนอ 

- 

5 ข้อ 12.1 ไม่เหน็ว่าการผนวกความรู้ทาง

ภาษาศาสตร์เข้ากบัเทคโนโลยีดิจทิลั จะ

รองรับสงัคม new normal อย่างไร 

ความหมายของ new normal ยังกว้างมากว่า

เป็นอะไรที่เปลี่ยนวิถีไปจากเดิม  ควรเขียน

ให้ชัดเจนเลยว่าช่วยด้านไหน 

ตัด New Normal  ออก  และอธบิาย

เพิ่มเป็น  “การผนวกความรู้ทาง

ภาษาศาสตร์เข้ากบัเทคโนโลยีดิจทิลั

จะท าให้เข้าใจและรู้เท่าทนัภาษาผ่าน

สื่อดิจิทลัได้เป็นอย่างด”ี 

- 

6 หลักสตูรเน้นเรื่องการวิจัยภาษาและการ

สื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั  รายวชิาต่างๆ ควรตอบ

โจทย์นี้   เนื้อหารายวิชากค็วรเขียนให้เหน็

ทศิทางนี้   วิชา Corpus Linguistics เขียน

เพียงประโยชน์เรื่องการเรียนการสอนทั้งๆ ที่

สามารถเขยีนถึงประโยชน์ในการวิจัย

ภาษาศาสตร์ ในการศึกษาสื่อดจิทิลัได้วิชา 

Instructional Design and Digital 

Technology กด็ูจะเข้มเฉพาะการสร้างสื่อ

เพื่อการเรียนการสอน  ถ้าสามารถปรับชื่อ

และเนื้อหาให้ครอบคลุมการสร้างสื่อดิจิทลั

เพื่อการสื่อสาร  จะตรงกบัแนวหลักสตูร

มากกว่าไหม 

ปรบัค าอธบิายรายวิชา Corpus 

Linguistics  เป็น  “การรวบรวมและ

จัดเกบ็ข้อมูล ประเภทของข้อมูล 

รูปแบบของคลังข้อมูลภาษา การ

ออกแบบคลังข้อมูลภาษาเขียนและ

ภาษาพูด การวิเคราะห์คลังข้อมูล

ภาษาเพื่อการเรียนการสอนภาษา การ

วิจัยภาษาศาสตร์ และการศึกษาในสื่อ

ดิจิทลั”  และปรับค าอธบิายรายวิชา 

Instructional Design and Digital 

Technology  “การออกแบบการ

จัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี

ดิจิทลั การบูรณาการการใช้สื่อดิจิทลั

และเคร่ืองมือเทคโนโลยีในการพัฒนา

หลักสตูร กลยุทธก์ารสอน การ

ประเมินผลการเรียนรู้และสื่อการ

เรียนรู้ที่สร้างสรรคเ์พื่อบรรลผุลลพัธ์

การเรียนรู้” 

- 
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7 วิชา Computational Linguistics ตามเนื้อหา

ที่เขียนจะเป็นการศึกษาแนวเดิม  ปัจจุบันจะ

เป็นการประยุกต์ใช้ machine learning 

โดยเฉพาะ deep learning ในการเรียนรู้จาก

ข้อมูลมากกว่าการใช้นักภาษาศาสตร์หา

กฎไวยากรณ์ให้โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์  

และยงัไม่ชัดว่าวิชานี้น าไปสูจุ่ดมุ่งหมายของ

หลักสตูรอย่างไร  หลักสตูรสามารถเน้นเรื่อง

การใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ภาษาผ่านสื่อ

ดิจิทลั หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  

โดยไม่ต้องเป็นคนสร้างโปรแกรมหรือระบบก็

ได้  เพราะถ้าจะพัฒนาระบบ วิชาเดียวไม่

น่าจะพอ 

ปรบัค าอธบิายรายวิชา 

Computational Linguistics  เป็น  

“การประมวลผลข้อมูล

ภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ตาม

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ การเรียนรู้ เชงิ

ลึก การประยุกต์ภาษาศาสตร์

คอมพิวเตอร์กบัแอปพลิเคชันที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีทางภาษา” 

- 

8 ชื่อวิชา Corpus Linguistics กบั คลังข้อมูล

ภาษา  น่าจะไม่ตรงกนั 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น  “ภาษาศาสตร์

คลังข้อมูล” 

- 

9 ชื่อวิชา LDC533 ควรเป็น Programming 

มากกว่า Coding 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น “Programing 

for Linguistic Analysis”  ตามที่ผู้

วิพากษเ์สนอ 

- 
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1 อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 

น่าจะปรับที่หัวข้อ 8.1 เป็น “นักวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา” และ “ที่ปรึกษาด้านภาษา” 

ปรับตามที่ผู้วิพากษ์เสนอในข้อ 8 

อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็

การศึกษา ข้อย่อย 8.1 เป็น  

“นักวิเคราะห์ข้อมูลภาษา / ที่ปรกึษา

ด้านภาษา” 

- 

2 ข้อ 11.1 ไม่น่าอ้างองิเรื่องสงัคมโลกาภิวัตน ์

เนื่องจากเชื่อกนัว่ายุคหลังโควิด 19 ความ

เป็นโลกาภิวตัน์อาจจะคล่ีคลายลง น่าจะอ้าง

ถึงสงัคมดิจิทลัมากกว่า เพื่อให้เข้ากบั

ปรัชญาและพันธกจิของหลักสตูร 

ปรับเป็น  “สงัคมดิจิทลั”  ตามทีผู่้

วิพากษเ์สนอ 

- 

3 ข้อ 11.2 น่าจะมีการกล่าวถึงเพิ่มเติมถึง

ผลกระทบจากปัญญาประดษิฐ์ (AI) ที่ได้

อ้างถึงไว้ตั้งแต่ 11.1 เพื่อแสดงให้เหน็ว่า

หลักสตูรนี้จะช่วยส่งเสริมให้สอดคล้องกบั

การพัฒนาด้าน AI มากน้อยเพียงใด และ

ด้านใดที่หลักสตูรฯ นี้จะพัฒนาในสิ่งที่ AI 

ท าไม่ได้ 

 

ปรับเป็น  “...การสื่อสารหลาย

ประเภทที่ผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น

ในชวีิตประจ าวันหรือในภาคธุรกจิ

ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่าน

ข้อความ (Text-based) ซึ่งเป็นการ

สื่อสารที่ขาดน า้เสยีงและการแสดง

ความรู้สกึของคนในการสื่อสาร จึงอาจ

เกดิความเข้าใจผิดในการสื่อสารได้ 

(Das and Herring. 2016)” 

- 

4 ข้อ 12.1 ค าศัพทใ์นภาษาไทยที่ใช้แทน 

New Normal น่าจะเป็น “ชวีิตวถีิใหม่” 

ทั้งนี้ น่าจะต้องตรวจสอบกบั

ราชบัณฑติยสถานอกีคร้ัง 

ตัด “New Normal”  ออก สบืเนื่อง

จากค าวิพากษ์ของผู้วิพากษ์คนที ่1  

- 

5 ปรัชญาดเูหมือนเน้นภาษาศาสตร์มากกว่า 

ในขณะที่ชื่อหลักสตูรและหลักการเหตุผล ดู

เหมือนว่าจะให้ความส าคญัที่เท่าเทยีมกนั

ระหว่างภาษาศาสตร์กบัการสื่อสารดิจิทลั ถ้า

จะปรับเป็น “รู้รอบการวิเคราะห์วิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์และการสื่อสารดิจิทลั” จะ

เหมาะสมหรือไม่  

ปรับหมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูร ข้อย่อย 1.1 ปรชัญาเป็น “รู้

รอบการวิเคราะห์ วิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์และการสื่อสารดิจิทลั 

เพื่อเสริมสร้างภมิูปัญญาของมนุษย์” 

- 

6 ข้อ 1.3 น่าจะปรับเป็น “องค์ความรู้ด้าน

ภาษาศาสตร์” มากกว่าที่จะเน้นทฤษฎี

ภาษาศาสตร์ เพื่อให้หลักสตูรมีลักษณะเป็น

เชิงประยุกต์และบูรณาการ มากกว่าที่จะเป็น 

theoretical concentration 

ปรับหมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูร ข้อย่อย 1.3 วัตถุประสงค์ 

เป็น  “มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน

องคค์วามรู้ ด้านภาษาศาสตร์เพื่อ

วิเคราะห์ภาษาในสื่อดิจิทลั” 

- 

7 ข้อ 2.2 (2) น่าจะระบุเกณฑใ์นการ

พิจารณาเบ้ืองต้นไว้บ้าง เพื่อไม่ให้เกดิความ

เพิ่มรายละเอยีดหมวดที่ 3 ระบบการ

จัดการศึกษา การด าเนนิการ และ

- 
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เป็น subjective มากเกนิไป หรือไม่เช่นนั้น

อาจจะเพิ่มข้อความไปว่า เป็นการพิจารณา

ตามเกณฑข์องคณะกรรมการฯ... 

โครงสร้างของหลักสตูร  ข้อ 2.2 ข้อ

ย่อย 2 เป็น  “เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษา

ระดับปริญญาบัณฑติไม่จ ากดัสาขา

และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ต ่ากว่า 2.75 หรือเป็นบุคคลที่

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้มีสทิธิ์

สมัครเข้าศึกษาได้” 

8 แผนการรับนสิติและผู้ส าเรจ็การศึกษาใน

ระยะ 5  ปี  หัวข้อ 2.4 (1) ที่มีการกล่าวถึง 

“กจิกรรมการเรียนรู้” ไม่แน่ใจว่าเป็น

กจิกรรมที่จัดหลักสตูรจัดข้ึนเฉพาะ ที่แยก

จากกจิกรรมในรายวิชาหรือไม่ ถ้าใช่ กจ็ะ

เป็นเรื่องดี และน่าจะมีการเขียนให้ชัดเจน 

เพื่อให้เหน็ว่าหลักสตูรมีระบบและกลไกที่

ช่วยแก้ปัญหานิสติ  

เพิ่มรายละเอยีดหมวดที่ 3 ระบบการ

จัดการศึกษา การด าเนนิการ และ

โครงสร้างของหลักสตูร  ข้อ 2.4 ข้อ

ย่อย 1 เป็น “ก าหนดให้อาจารยจ์ัด

กจิกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน...” 

- 

9 2.7 ระบบการศึกษา มีแบบผสมผสาน

ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกบัการเรียน

แบบออนไลนห์รือไม่ ถ้ามีกน่็าจะระบุลงไป

ด้วยหรือไม่ 

ไม่มีระบบการศึกษาที่ผสมผสาน

ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนกบัการ

เรียนแบบออนไลน์ 

- 

10 ค าอธบิายรายวิชา 542 สมัมนาเน้นที่ตาม

ความสนใจของนิสติ ซี่งดูเหมือนจะไม่ต่าง

ไปจากวิชา 543 ซึ่งเป็นไปตามความสนใจ

รายบุคคล ข้อเสนอ คือ น่าจะใช้ถ้อยค าให้มี 

consistency หรือไม่เช่นนั้น กป็รบัให้มี

ความต่างกนั เช่น 542 เน้นไปทีป่ระเดน็

ทางสงัคม ปรากฏการณ์ทางสงัคม ซึ่งอาจจะ

ไม่จ าเป็นต้องเน้นว่าความสนใจของนิสติก็

ได้ เพียงแต่ให้เหน็ประเดน็กว้างๆ (general 

topic) ส่วน 543 ค่อยเป็น specific topic 

ตามความสนใจเฉพาะบุคคล  

ปรับค าอธบิายรายวิชาที่ผู้วิพากษ์

เสนอ   

“LDC542 Seminar in Linguistics 

and Digital Communication 

การศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษา

และการรู้ดิจิทลั การวเิคราะห์

บทความวิจัย การสมัมนาประเดน็

ปัญหาการใช้ภาษาหรือข้อโต้แย้งทาง

ภาษาศาสตร์ในบริบทการสื่อสาร

ดิจทิลัที่อยู่ในกระแสสงัคม”   

“LDC543 Special Topic 

การค้นคว้าประเดน็ปัญหาเฉพาะ

ทางภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั

ตามความสนใจรายบุคคล” 

- 

11 วิชา 511, 512, 513 น่าจะมีบางส่วนของ

ค าอธบิายรายวิชาที่น าไปสู่ความรู้ เชิงดจิิทลั

ด้วย เช่น ระบบเสยีง กน่็าจะมีเรื่อง การใช้

โปรแกรมวิเคราะห์เสยีง ด้านค าและ

ประโยคกน่็าจะมีสว่นที่แสดงให้เหน็ว่าเป็น

ปรับค าอธบิายรายวิชาที่ผู้วิพากษ์

เสนอ   

“LDC511 Sound Systems in 

Natural Language 

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาโดยใช้

- 
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การวิเคราะห์ข้อความจากข้อมูลในสื่อดิจิทลั 

ด้านความหมายกเ็ช่นเดียวกนั นอกจากนี้  

วิชา 512 ที่กล่าวถึงข้อความต่อเนื่อง หาก

ข้อความในสื่อดิจิทลัไม่ต่อเนื่อง จะนับอยู่ใน

การศึกษานี้ ได้หรือไม่ และการ “วิเคราะห์

ถ้อยค า” มีความเหมือนหรือต่างจาก “ค า

และประโยค” อย่างไร 

ทฤษฎีสทัวิทยาและสทัศาสตร์ การ

พิสจูนป์รากฏการณ์ทางภาษาด้วย

หลักการทางกลสทัศาสตร์ สรีร

สทัศาสตร์ และโสตสทัศาสตร์ 

ทฤษฎีสทัวิทยาและระบบเสยีงภาษา 

ความเป็นไปได้และคาดคะเนความ

เป็นไปไม่ได้ของระบบหน่วยเสยีงโดย

ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

ความสมัพันธร์ะหว่างสทัศาสตร์

และสทัวิทยา การฝึกวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงประจักษ์ที่ปรากฏในการสื่อสาร

ผ่านดจิิทลั อภิปรายและเปรียบเทยีบ

ทฤษฎีสทัวิทยาคลาสสกิและทฤษฎีสทั

วิทยาร่วมสมัย” 

“LDC512 Word and Sentence 

Structures 

การวิเคราะห์การสร้างค า 

ความสมัพันธร์ะหว่างวิทยาหน่วยค า

กบัวากยสมัพันธ ์ทฤษฎีวากยสมัพันธ ์

ไวยากรณ์โครงสร้างวลี วากยสมัพันธ์

เอกซ์บาร์ กฎปริวรรต มนิิมัลลิซึ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่

ปรากฏในการสื่อสารผ่านดิจิทลัตาม

กรอบทฤษฎีที่เหมาะสม” 

“LDC513 Meaning and 

Language Interpretation 

ทฤษฎีและหลักการทาง

อรรถศาสตร์ ความหมายในระดบัค า 

ประโยค และข้อความต่อเนื่อง การสื่อ

ความหมายทางตรง ความหมาย

ทางอ้อม ทฤษฎีวัจนกรรม หลักการ

ให้ความร่วมมือในการสนทนา ความ

สภุาพ การวเิคราะห์ความหมายของ

ถ้อยค าในบริบท การวิเคราะห์บท

สนทนาการวิเคราะห์ภาษาที่ปรากฏใน

สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และสื่อ

ดิจิทลั” 

12 วิชา 531 คลังข้อมูลภาษา กบัชื่อ

ภาษาองักฤษดูไม่สอดคล้องกนั corpus 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น  “ภาษาศาสตร์

คลังข้อมูล”  ตามที่ผู้วพิากษ์เสนอ 

- 
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linguistics น่าจะเป็นชื่อวชิา ภาษาศาสตร์

คลังข้อมูล   

13 วิชา 532 มีการเขียนที่ต่างไปในบรรทดัแรก 

วิชาอื่นๆ มักใช้นามวลีสั้นๆ แต่วชิานี้ดูเป็น

โครงสร้างประโยค ถ้าจะตัดค าว่า “โดยอยู่

บนพื้นฐานของ” ออก แล้วเปลี่ยนเป็น 

“ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์” กน่็าจะกระชับ

กว่า 

ปรับค าอธบิายรายวิชาเป็น   

“LDC532 Computational 

Linguistics 

การประมวลผลข้อมูล

ภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ตาม

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ การเรียนรู้ เชงิ

ลึก การประยุกต์ภาษาศาสตร์

คอมพิวเตอร์กบัแอปพลิเคชันที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีทางภาษา” 

- 

14 น่าจะมีรายวิชาที่สร้างการตระหนกัด้าน

ทกัษะดิจิทลัหรือการเรียนรู้ดิจิทลัอยู่ด้วย 

เช่น ภาษาศาสตร์กบัการเรียนรู้ ดิจิทลั 

(Linguistics and Digital Literacy)  

ปรบัเพิ่มเนื้อหาในรายวิชา  
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การศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษา

และการรู้ดิจิทลั การวเิคราะห์

บทความวิจัย การสมัมนาประเดน็

ปัญหาการใช้ภาษาหรือข้อโต้แย้งทาง

ภาษาศาสตร์ในบริบทการสื่อสาร

ดิจิทลัที่อยู่ในกระแสสงัคม” 

- 

15 ในอาชีพของบัณฑติระบุว่า สร้างนักเขยีน

คอนเทนต์ แต่ในรายวิชาไม่พบว่ามีวิชาใดที่

จะน าไปสู่การสร้างอาชพีนี้ ได้ น่าจะมีการ

ระบุความสอดคล้องของวชิาใดวชิาหนึ่งเพื่อ

ตอบโจทย์อาชีพของบัณฑติในหลักสตูรได้

บ้าง 

ปรับข้อ 8 อาชพีที่ประกอบได้หลงั

ส าเรจ็การศึกษา  โดยรวมเรียกเป็น  

“นักการสื่อสาร” 

- 

16 หมวด 7 การประกนัคุณภาพข้อ 1 (5) ที่มี 

“คณะกรรมการประเมินหลักสตูร” ไม่แน่ใจ

ว่าเป็นคณะกรรมการระดับใด เช่น ระดับ

คณะ ระดับภาควิชา หรือระดับหลักสตูร 

น่าจะมีการระบุไว้ให้ชัดเจน 

เพิ่มหมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพ  

ข้อ 1 การก ากบัมาตรฐาน  ข้อย่อย 5  

เป็น  “...คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน” 

- 

17 โดยภาพรวม หลักสตูรฯ ที่ปรับปรุงใหม่นี้ มี

ความทนัสมัยและน่าสนใจ เข้ากบัสงัคมยุค

ปัจจุบันอย่างมาก การปรับชื่อหลกัสตูรโดย

ให้มีค าว่า “การสื่อสารดิจิทลั” ด้วยน่าจะ

ช่วยดึงดูดความสนใจให้มีคนเข้ามาศึกษาใน

หลักสตูรนี้   

การใช้ชื่อว่า “ภาษาศาสตร์และการ

สื่อสารดิจิทลั” ในชื่อหลักสตูร ซึ่งดูเหมือน

ปรับเพิ่มค าอธบิายรายวิชาในข้อ 11 

และข้อ 14 ตามที่ผู้วิพากษ์เสนอ ใน

รายวิชาดังนี้ 

LDC511 Sound Systems in Natural 

Language 

LDC512 Word and Sentence 

Structures 

LDC513 Meaning and Language 

- 
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จะมีค าส าคัญที่บ่งชี้ ถึงการให้ความส าคัญ

ด้านองค์ความรู้ในหลักสตูรนี้  3 ประการ

ได้แก่ ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ความรู้ ด้าน

การสื่อสาร และความรู้ ด้านดิจิทลั ดังนั้น 

น า้หนักและจุดเน้นของหลักสตูรกน่็าจะมี

ความสมดุลและครอบคลุมกบัค าส าคัญทั้ง

สามส่วนนี้   

อกีประการหนึ่ง กค็ือ หลักสตูรนี้ควรจะ

มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์และการบูรณาการ

ความรู้ทั้งสามส่วนเข้าด้วยกนั เพื่อตอบ

โจทย์สถานการณ์และความต้องการของ

ประเทศและสงัคม  

ดังนั้น ตามความเหน็ส่วนตัวแล้ว จึงเหน็

ว่าหลกัสตูรฯ นี้จะเป็นประโยชนใ์นการช่วย

สร้างบัณฑติที่ตอบสนองความต้องการของ

ประเทศและสงัคมได้ โดยอาศัยความรู้ เชงิ

บูรณาการด้านภาษาศาสตร์ การสื่อสาร และ

ด้านเคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัล และจะเป็น

หลักสตูรที่มีความทนัสมัยอย่างมาก หาก

ด าเนนิการได้ตามที่วางแผนในหลักสตูร  

อย่างไรกต็าม เม่ือพิจารณารายละเอยีด

ของรายวิชาทีเ่ป็นเนื้อหาหลักของหลักสตูร

แล้ว ยังเหน็ว่ามีการเน้นไปที่ความรู้ เชิง

ทฤษฎีภาษาศาสตร์มากกว่าความรู้ ด้านอื่น 

และจากค าอธบิายรายวิชา รายวชิาด้าน

ภาษาศาสตร์กด็ูเหมือนจะเน้นเชงิทฤษฎี

ภาษามากกว่าเชิงประยุกต์ ซึ่งถ้าหากผู้สอน

ที่ยังเคยชินกบัการเรียนการสอนเชิงทฤษฎี

ภาษาศาสตร์กอ็าจท าให้จุดเน้นของหลักสตูร

มีความคลาดเคล่ือนไป ดงันั้น จงึเหน็ว่าควร

จะมีการระบุไว้ในค าอธบิายรายวชิาอยู่บ้าง

ว่า เป็นเนื้อหาเชิงทฤษฎีภาษาศาสตร์ที่

สามารถมีสว่นไปประยุกต์ความรู้เชิงดิจิทลั

หรือการสื่อสารดิจิทลัได้  

Interpretation 

LDC542 Seminar in Linguistics 

and Digital Communication 

18 ประเดน็ที่ต้องการชี้ ให้เหน็เพิ่มเติมกค็อื 

การระบุอาชีพของบัณฑติในหลักสตูรนี้  

น่าสนใจและมีความส าคัญอย่างมาก เป็น

อาชีพใหม่ที่เกดิข้ึนในสงัคมไทยปัจจุบัน 

การที่หลกัสตูรตระหนักถึงการสร้างบัณฑติ

1. ปรับข้อ 8 อาชีพทีป่ระกอบได้หลัง

ส าเรจ็การศึกษา ข้อ 8.4 เป็น 

“นักการสื่อสาร” 

2. เพิ่ม “ความตระหนักรู้ทางภาษา

และรู้ดิจิทลั” ในค าอธบิายรายวชิา  

- 
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ให้มีอาชีพใหม่เหล่านี้  ย่อมสื่อให้เหน็ว่า

อาจารย์ผู้ร่างหลักสตูรมีวิสยัทศันอ์ย่างมาก 

แต่เม่ือพิจารณาในเนื้อหาของรายวิชา พบว่า

รายวิชาต่างๆ ยังไม่สื่อไปถึงความสอดคล้อง

กบัอาชีพใหม่เหล่านั้นได้มากนัก หากเป็นไป

ได้ น่าจะต้องมีการเพิ่มเติมถ้อยค าใน

ค าอธบิายรายวิชาที่บ่งชี้ ไปถึงการน าไปสู่

อาชีพใหม่ที่ตั้งไว้กไ็ด้ รวมไปถึง น่าจะต้องมี

รายวิชาที่สร้างความตระหนักรู้และสร้าง

ทกัษะด้านดิจิทลัให้กบัผู้เรียน ทีส่ามารถจะ

น าไปประยุกต์ได้หลายหลายอาชพี เช่น การ

เรียนรู้ดิจิทลั (Digital Literacy) 
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โดยค าอธบิายรายวิชาปรากฏในข้อ 

14 

19 ประเดน็ต่อมา เกี่ยวกบัรายวิชา Multimodal 

Critical Discourse Analysis เป็นรายวิชา

ใหม่ที่เน้นสื่อและเน้นการศึกษาเชิงประยุกต์

แนวพหุวิทยาการ วชิาแนวนี้ มีจุดเน้น

ด้วยกนั 2 แบบ คือ แบบเน้นวาทกรรมสื่อ

หลากรปูแบบแล้ววิพากษ ์(Critical 

multimodal discourse analysis) หรือเน้น

วาทกรรมวิเคราะห์วิพากษ์ในสื่อหลาก

รูปแบบ (multimodal critical discourse 

analysis) ซึ่งมีความต่างกนั และกมี็

ความส าคัญคนละแบบ หลักสตูรนี้ เน้นอย่าง

หลัง ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเหน็ประโยชน์ของ

แนวทางและทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชงิ

วิพากษ์ที่น ามาใช้ในการศึกษาข้อมูลสื่อ

หลากรูปแบบ เพราะหลักสตูรแสดงใน

ปรัชญาของหลักสตูรแล้วว่า ต้องการเน้น

บริบทของการสื่อสารดิจิทลั  

แต่เม่ือพิจารณาที่หลักการและเหตุผล

ของหลักสตูรและสถานการณ์ที่ท าให้ต้อง

ปรับปรุงหลักสตูร รวมทั้งชื่อของหลักสตูรที่

เน้น “การสื่อสารดิจิทลั” ส่วนตัวจึงคิดว่า 

การให้ “การสื่อสารดิจิทลั” เป็นเพียงบริบท

หนึ่งของการศึกษาทางภาษาศาสตร์ น่าจะไม่

เพียงพอ ปรัชญาของหลักสตูรดูไม่เข้ากบั

หลักการและเหตุผลมากนัก การเลือก

จุดเน้นของรายวิชานี้  จงึออกไปในท านอง

เดียวกนันั้น ทั้งๆ ที่ในแง่ของปรชัญา

ปรับชื่อรายวิชาเป็น  “ภษด521  

วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 

LDC521 Multimodal Discourse 

Analysis” 

- 
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หลักสตูรและแนวโน้มของเนื้อหาโดยรวม

ของหลักสตูรดูเหมือนจะสอดคล้องกบัวาท

กรรมสื่อหลากรปูแบบอย่างแรกมากกว่า อกี

ประการหนี่งกค็ือ ทฤษฎีด้านวาทกรรมสื่อ

หลากรูปแบบมีการพฒันาและมคีวาม

หลากหลายมากกว่า วาทกรรมวิเคราะห์เชงิ

วพิากษ์ ดงันั้นหากหลักสตูรเน้นไปที่การ

วิเคราะห์วาทกรรมสื่อหลากรูปแบบ กน่็าจะ

สร้างจุดเด่นให้กบัหลักสตูรนี้ ได้อย่างมาก 

ส่วนการจะเน้นวิพากษ์หรือไม่ กส็ามารถจะ

เพิ่มเติมได้ที่ค าอธบิายรายวิชา ไม่

จ าเป็นต้องระบุ “เชิงวิพากษ”์ ไปที่ชื่อวิชา 

จนดูเป็นการจ ากดัรูปแบบการศกึษามาก

จนเกนิไป แต่ไม่ว่าอย่างไร เม่ือหลักสตูร

เลือกใช้วิชาตามแนวทางใดแล้วกจ็ าเป็นที่

จะต้องท าให้รายวิชานั้นสอดคล้องตาม

แนวทาง (approach) ของวิชานั้นๆ ด้วย 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลกัสูตร  (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 

หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความต้องการหลักสูตรใหม่เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดย

ใช้วิธี 2 วิธีผ่านช่องทางออนไลน์ คือ 1) แบบสอบถามการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีค าถามทั้งหมด 7 ข้อ แบ่ง

ออกเป็น ค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ  และค าถามให้เลอืกตอบ จ านวน 2 ข้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 32 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก 5 คน  ประกอบด้วยภาคการศึกษา

และภาคธุรกจิ ซ่ึงภาคการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน โดยเป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วย

อธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงาน คือ อาจารย์ และครูผู้สอน ส่วนภาค

ธุรกิจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยเป็นผู้บริหารระดับผู้บริหารระดับ

อาวุโส ผู้จัดการ และหัวหน้างาน รวมถึงศิษย์เก่า รายละเอยีดการตอบมดีังนี้  

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล เป็น

หลกัสูตรที่เกิดข้ึนจากการประยุกตค์วามรูด้า้นภาษาศาสตรก์บัเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทลั 

ท่านคิดว่าหลกัสูตรน้ีจะตอบโจทยค์วามตอ้งการคนในการปฏิบติังานในหน่วยงานของท่านหรือไม่ 

อย่างไร 

สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

ภาคการศึกษา 

ระดบัผูบ้ริหาร  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

1. สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรได้มาก หลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรที่ท าให้คน

เข้าใจวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสารเพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ของงานและน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมรีูปแบบการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจและสามารถใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้การท างานบรรลุผลส าเร็จ

ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ 

2. โลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญ และภาษาจะเป็นสิ่งที่เชื่อม

โลกเข้าไว้ด้วยกนั 

3. ในปัจจุบันมีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มากขึ้น บุคลากรที่จบการศึกษามักมีความ

โดดเด่นในสาขาวิชาเพียงด้านเดียว เช่น เชี่ยวชาญด้านภาษา หรือด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่หาก

หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยีได้  ย่อมเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์

ความต้องการของผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมาก 

4. เป็นการประยุกต์หลักการทางภาษาศาสตร์มาเพื่อใช้ในการเรียนรู้หรือการวิเคราะห์การสื่อสาร

ดิจิทลั 
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ระดบัผูป้ฏิบติังาน  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

1. ด้านการศึกษาและด้านการสอน หลักสูตรนี้ สามารถพัฒนาเด็ก/ผู้ เรียนในการเรียนภาษา และ

ส่งเสริมผู้ที่จะศึกษาในหลักสูตรฯ ให้เข้าใจหลักการสอนภาษาและการพัฒนาของภาษาในบริบทการเรียน

และการใช้ภาษาในยุคดิจิทลั ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนย่ิงขึ้น 

2. ภาษาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่กว้างสามารถต่อยอดในการเรียนภาษาได้ทุกภาษา และช่วย

ส่งเสริมการท าวิจัยและการสอน รวมถึงการเรียนการสอนกบัการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกนั 

 

ศิษยเ์ก่า  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

1. การบูรณาการภาษาศาสตร์เข้ากับการสื่อสารดิจิทัลท าให้ผู้ ใช้ภาษาเกิดความตระหนักและมี

ความระมัดระวังการใช้ภาษาในสื่อดิจิทัลมากย่ิงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านภาษา การตีความ และการสื่อความหมาย  

2. สามารถประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและ

เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์มากขึ้น 

3. การผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคม 

 

ภาคธุรกิจ   

ระดบัผูบ้ริหาร  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

1. องค์กรต้องการบุคคลที่มีความสามารถทั้งในด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ควบคู่กับผู้ ที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ครบครันในบุคคลเพียงคนเดียว ปัจจุบันหลายองค์กรต่างให้ความส าคัญ

กบัการสื่อสารในระบบดิจิทลัที่ทนัสมัยมากขึ้น ให้เข้ากบัสงัคมยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นอย่าง

รวดเรว็ 

2. องค์กรต้องใช้ภาษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และตอบโจทย์ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 

เช่น การตลาด ทีมดูแลการแปลเวบ็ไซต์ เป็นต้น เพื่อการปรับปรุงให้ทันสมัยกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลง 

สามารถน ามาปรับใช้ได้เหมาะสมกับทุกองค์กรหรือพัฒนาให้มีลักษณะเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ 

 

2. ท่านคิดว่าความรูท้างดา้นภาษาศาสตรแ์ละ/หรือการสือ่สารดิจิทลัจะสามารถขบัเคลื่อนองคก์รของ

ท่านไดห้รือไม่ อย่างไร ขอใหท่้านเสนอแนะความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชนแ์ละสามารถปฏิบติัไดจ้ริง

ในองคก์ร/หน่วยงานของท่าน 

สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

ภาคการศึกษา 

ระดบัผูบ้ริหาร  ทุกคนตอบว่า “สามารถขบัเคลือ่นองคก์รได”้ 

1. จากกรณีที่เกิดขึ้ นจริง ผู้มีความรู้ ด้านภาษามักขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในทาง

กลับกัน ผู้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารกลับขาดความสามารถด้านภาษา จึงต้องใช้คนมากกว่า 1 คนในการท างาน
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ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคลากร อีกทั้งยังสามารถเกิดอุปสรรคในการท างานร่วมกัน แต่

หากมีบุคลากรที่มีความสามารถทั้ง 2 อย่างในคนเดียว การท างานจะรวดเรว็ขึ้น 

2. มีประโยชน์ในการขับเคล่ือนองค์กร เนื่องจากความรู้ ด้านภาษาในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็น

อย่างย่ิงในการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความรู้หรือในการประกอบอาชีพ ประกอบกับการเรียนรู้

ภาษาในรูปแบบใหม่ที่มีการใช้สื่อดิจิทัลควบคู่ถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3. ยกระดับองค์กรให้มีความเชื่อมโยงกับระดับนานาชาติอาจส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการจัด

การศึกษา การจัดหาผู้เรียน และเพิ่มพูนความรู้แก่อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทกัษะการ

เรียนรู้ เพื่อศตวรรษที่ 21 

 

ระดบัผูป้ฏิบติังาน  ทุกคนตอบว่า “สามารถขบัเคลือ่นองคก์รได”้ 

1. ท าให้เข้าใจการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือองค์กรให้สัมฤทธิ์ผล รวมถึงสร้างความตระหนักใน

การสื่อสารที่มีประสทิธภิาพให้ถูกต้อง  

2. มีประโยชน์ เพราะช่วยในการถ่ายทอดองค์วามรู้ ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา การน าเทคโนโลยีมา

ช่วยด้านการศึกษา ท าให้รวบรวมข่าวสารหรือข้อมูลสารสนเทศได้รวดเรว็ขึ้น นอกจากนี้  บุคคลที่จบด้าน

ภาษาศาสตร์สามารถมาเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้ในหลายหลักสูตร และสามารถน าความรู้ ด้าน

ภาษาศาสตร์มาสอนผู้เรียนทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ 

 

ศิษยเ์ก่า  ทุกคนตอบว่า “สามารถขบัเคลือ่นองคก์รได”้ 

1. ท าให้บุคลากรเกดิความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษามากย่ิงขึ้นและเชื่อมโยงกับระบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยี   

2. การสื่อสารดิจิทัลช่วยให้การสื่อข้อมูลต่างๆ ในองค์กร เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี

ประสทิธภิาพ รวมถึงท าให้ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคปัจจุบัน 

 

ภาคธุรกิจ 

ระดบัผูบ้ริหาร  ทุกคนตอบว่า “สามารถขบัเคลือ่นองคก์รได”้ 

1. สามารถขับเคล่ือนองค์กรได้ เช่น องค์กรที่ให้บริการ ฝึกอบรมทั้งในรูปแบบห้องเรียน และ

แบบออนไลน์ บุคลากรต้องมีความสามารถทางด้านการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพ และต้องมีความรู้ เท่าทัน

เหตุการณ์ในยุคสังคมดิจิทัล เนื่องจากมี ลูกค้าจากบริษัทชั้นน าต่างๆ ต่างให้ความส าคัญในเร่ืองของ

เทคโนโลยี และการสื่อสารผ่านทางดิจิทลั 

2. ธุรกิจในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น การขยายตลาด

ไปต่างประเทศ การจัดหาสนิค้าและบริการที่แปลกใหม่จากต่างประเทศเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยล้วนต้องใช้

ทกัษะและความรู้ ด้านภาษา การสื่อสารที่มีประสทิธภิาพและรวดเรว็ 
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3. การมีความรู้ ด้านภาษาศาสตร์และสื่อดิจิทลัมีประโยชน์ในเชิงการเขียนดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับ

องค์กรได้ดี และท าให้คนในองค์กรมีความทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีและมีวิธีการใช้ภาษาในการสื่อสาร

ได้ถูกต้องและตรงประเดน็ 

4. ในปัจจุบันการสื่อสารดิจิทลัเข้ามามีบทบาทเกือบทุกส่วนในชีวิต และมีประโยชน์ส าหรับองค์กร

ที่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการท าธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเป็น

เอกลักษณ์สามารถดึงดูดความสนใจในสนิค้าและบริการขององค์กร 

 

3. ท่านคิดว่าการประยกุตอ์งคค์วามรูด้า้นภาษาศาสตรใ์นบริบทของการสือ่สารดิจิทลัจะตอบโจทย์

ความตอ้งการของตลาดแรงงานที่เกีย่วขอ้งในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

ภาคการศึกษา 

ระดบัผูบ้ริหาร  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

1. การใช้แรงงานคนมีจ านวนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากขึ้น 

องค์กรย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีต่างๆ เนื่องจากถ้าคนรู้จัก เข้าใจ การใช้เทคโนโลยี

เป็นอย่างดีและน าความรู้  ทกัษะด้านภาษามาประยุกต์สื่อสารให้คนเข้าใจง่าย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

สามารถท าให้งานทั้งภายในองค์กรมีความรวดเร็ว และงานที่ต้องติดต่อกับภายนอก รวมทั้งกลุ่มลูกค้า มี

ความชัดเจนถูกต้อง 

2. หลักสูตรฯ ใหม่นี้ ถือเป็นข้อได้เปรียบในตลาดแรงงาน แต่ต้องดูสายงานที่ท าว่าสามารถใช้

ภาษาศาสตร์ขับเคล่ือนการท างานในองค์กรได้อย่างไร เช่น ความรู้ในหลักสูตรฯ นี้ สามารถประยุกต์เข้ากับ

ต าแหน่งงานด้านเจ้าหน้าที่ด้านภาษาต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักเขียนดิจิทลัคอนเทนต์ เป็น

ต้น 

 

ระดบัผูป้ฏิบติังาน  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

1. สังคมเข้าสู่ความเป็นดิจิทลัมากขึ้น เดก็และเยาวชนสื่อสารผ่านระบบดิทัลมากขึ้น แต่เดก็และ

เยาวชนยังไม่ตระหนักรู้ ถึงการใช้ภาษาและการใช้สื่ออย่างถูกต้อง ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรฯ นี้ จะ

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เดก็และเยาวชนได้ และสามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ในยุคปัจจุบันและต่อไปในอนาคตการสื่อสารดิจิทัลเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและ 

การท างานมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้ เพียงแค่ศาสตร์ด้านภาษาอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อความเป็นไปใน

สังคมปัจจุบันที่มีการสื่อสารรวดเรว็ขึ้ น รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่มีการปรับเปล่ียนตามยุค

สมัยอยู่ตลอดเวลา 
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ศิษยเ์ก่า  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

ตอบโจทย์ ความต้องการของแรงงานในอนาคต เพราะเทคโน โลยีจะมีบทบาทส าคัญใน

หลากหลายอาชีพ การประยุกต์ความรู้ทางด้านภาษาเข้ากับเทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่าง

รวดเรว็ และอาจเกดิประสทิธผิลได้ในวงกว้าง 

 

ภาคธุรกิจ 

ระดบัผูบ้ริหาร  ทุกคนตอบว่า “ตอบโจทย”์ 

1. สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนให้ความส าคัญกับระบบดิจิทลัในรูปแบบใหม่ องค์กร

ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสังคมปัจจุบัน และต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาท างานให้กับ

องค์กร เช่น มีทกัษะการใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน ดังนั้น พนักงานต้องปรับตัวและมีทีมงานที่พร้อมในการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

2. เนื่องจากปัจจุบันดิจิทลัมีเดียมีบทบาทส าคัญต่อคนในสงัคมเป็นอย่างมาก หลักสตูรประยุกต์จะ

ช่วยให้สามารถน าความรู้ ด้านภาษาศาสตร์มาปรับใช้ในเร่ืองของการสื่อสารที่หลากหลายได้ดีย่ิงขึ้ น และ

สามารถประยุกต์ได้กบัทุกธุรกจิ ทุกอุตสาหกรรม เพื่อจะท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการท างานในอนาคต 

 

4. ท่านตอ้งการคนปฏิบติังานที่มคีุณลกัษณะอย่างไรเพือ่ใหส้อดรบักบัสถานการณปั์จจุบนัที่

เปลีย่นแปลงไป (สามารถเลือกค าตอบไดห้ลายขอ้) 
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5. ในความคิดของท่าน การพฒันาหลกัสูตรภาษาศาสตรใ์นการสือ่สารดิจิทลัควรเป็นไปในทิศทางใด 

สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

ภาคการศึกษา 

ระดบัผูบ้ริหาร   

1. การประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยสร้าง หรือวิเคราะห์ภาษาทั้งในแง่การเรียนการสอน วิจัย 

และเศรษฐกิจ โดยต้องท าให้ผู้ เรียนเห็นภาพว่าเทคโนโลยีเมื่อประยุกต์กับการสื่อสารจะแสดงข้อมูลเชิง

กว้างและเชิงลึก อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจได้ หากสามารถท าได้ จะช่วยเพิ่ มฐานผู้ เรียนจาก

หลากหลายสาขาให้มาศึกษาในสาขานี้ ได้ 

2. การประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในด้านการสื่อสาร การเรียนการสอน ในยุคที่สื่อไอที

มีบทบาทส าคัญ รวมถึงบูรณาการทั้งภาษาศาสตร์ การสื่อสาร และเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี 

 

ระดบัผูป้ฏิบติังาน   

1. ควรน าศาสตร์ทางด้านภาษามาประยุกต์กับการสื่อสารดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้จริงได้ในการ

สอนในระดับอุดมศึกษา หรือในการท างานในสถานประกอบการอื่น 

2. สามารถน าองค์ความรู้ ไปพัฒนาให้ทันสมัยและปรับใช้ได้จริง และเป็นการพัฒนาความรู้ ผ่าน

การสื่อสารดิจิทลัให้สอดคล้องกบัยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ศิษยเ์ก่า   

1. ควรเป็นไปในทิศทางที่ช่วยท าให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในรูปแบบที่

หลากหลายสอดคล้องกบัการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

2. ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านภาษาเข้ากับเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ใน

หลายบริบทและทนักบัสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจริง รวมถึงปรับใช้ได้กบัหลากหลายอาชีพ 

 

ภาคธุรกิจ 

ระดบัผูบ้ริหาร   

1. น่าจะเป็นทศิทางที่เรียนแบบเน้นการปฎิบัติงานจริงมากกว่าการเรียนรู้ ในห้องเรียน พร้อมกบัมี

โครงการต่างๆ ที่สามารถพัฒนาการสื่อสารให้มีคณุภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งควรมีเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็น

มาตรฐานขั้นสงู  

2. ภาษาศาสตร์จะมุ่งเน้นที่ความลุ่มลึกของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น น่าจะเป็น

เนื้ อหาที่ผู้ เรียนสามารถจับต้องได้ในชีวิตการท างานจริงๆ มีแนวทางตัวอย่างชัดเจนให้เข้าใจ และพัฒนา

หลักสตูรให้มีความสอดคล้องกบัยุคสมัยสามารถน าความรู้ ไปใช้ได้จริง  
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6. ท่านตอ้งการใหห้ลกัสูตรใหค้วามรูด้า้นใดเพือ่เป็นการเสริมสรา้งทกัษะส าหรบับุคลากรของท่าน 

สรุปประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

ภาคการศึกษา 

ระดบัผูบ้ริหาร   

1. การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ภาษา เน้นการสร้างประโยชน์หรือสร้างผลผลิตมากกว่า เน้น

การพิสูจน์หลักการและที่มาว่าสอดคล้องกับทฤษฎีใด เนื่องจากผู้เรียนเลือกศึกษาเพื่อค้นหาว่าสามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือไปต่อยอดได้อย่างไร  

2. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบในกรณีการสื่อสารโดยการ

ใช้เทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร เพื่อให้บุคลากรตระหนักและใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างรอบคอบ โดย

มีทกัษะการท างานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะการคิดวเิคราะห์  

 

ระดบัผูป้ฏิบติังาน   

1. การใช้สื่อดิจิทลัเพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. ความรู้ ด้านภาษาศาสตร์และสื่อสารโดยใช้สื่อดิจิทลั 

3. การฝึกทกัษะทางด้านความคิดในการประยุกต์กบัศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน ไม่

เน้นการเรียนเพียงแค่ทฤษฎีอย่างเดียว 

 

ศิษยเ์ก่า   

1. ทกัษะการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ 

2. ความรู้ทางภาษาศาสตร์ และการสื่อสารดิจิทลั 

3. การสร้างสื่อการสอน 

 

ภาคธุรกจิ 

ระดบัผูบ้ริหาร 

1. ควรมีทกัษะด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาที่เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารที่ใช้ระบบดิจิทลัในขั้นที่

มีประสทิธิภาพสงูสดุให้แตกต่างกบัองค์กรทั่วไป โดยสามารถปรับใช้ได้จริงในการท างาน 

2. การท างานร่วมกนักบัผู้อื่น  

 

7. หลกัสูตรฯ สามารถติดต่อกบัท่านโดยตรงไดห้รือไม่ ในกรณีที่ตอ้งการสอบถามรายละเอียด

เพิม่เติมเพือ่การเสริมสรา้งและพฒันาหลกัสูตรฯ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของท่านมากที่สุด 

ร้อยละ 84.38 (27 คน)  ยินดีให้หลักสูตรฯ ติดต่อ  

ร้อยละ 15.63 (5 คน)  ไม่สะดวกให้ติดต่อ 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ศิริพร ปัญญาเมธกีุล 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Siriporn Panyametheekul 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างานปัจจุบนั คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กรุงเทพฯ 10110 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2538 

กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

อ.ด. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ วัจนปฏบิัติศาสตร์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อรรถศาสตร์ 

 

1. งานวิจัย 

 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

ศิริพร ปัญญาเมธกีุล, พิทยาภรณ์ แซ่อึ้ง, มิ่งกมล ม่ันทรงธรรม, และอติกานต์ ส าราญพันธ.์ (2564). 

สติกเกอร์และมีม: การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์. วารสารวจนะ, 9(1), 1-25. 

ศิริพร ปัญญาเมธกีุล. (2563). การปิดการสนทนาในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์.  วารสารภาษา

และวรรณคดีไทย, 37(1), 1-30.  

สพัพัญญู สขุพิระวัฒนกุล, และศิริพร ปัญญาเมธกีุล. (2563). การคุกคามหน้าคู่สนทนาของชูชก ในเรื่อง

มหาเวสสนัดรชาดก ฉบับเทศน์มหาชาติ 13 กณัฑ์.  วารสารวจนะ, 8(1), 94-118. 

ปิยะพงศ์ เลาศรีรัตนะชัย, และศิริพร ปัญญาเมธกีุล. (2562). การศึกษาทศันคติต่อเหตุการณ์เยาวชนติด

ถ้าโดยใช้ภาษาศาสตร์คลังข้อมลูเป็นฐาน. วารสารมนุษยศาสตรส์าร, 20(3), 97-124. 

ภาษร วิรุณพันธ,์ และศิริพร ปัญญาเมธกีุล. (2562). ป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและย่านจตุจักร: 
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วิฑรูย์ ทุยาวัด และสกุญัญา เรืองจรูญ.  (2560).  การพัฒนาหลักสูตรการอ่านออกเสยีงควบกล า้ 
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วารสารวจนะ, 8(2), 44-62. 

อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). การแปรของค าเรียกญาติพื้นฐานภาษาไทด าใน

ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม. วารสารมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร,์ 35(1), 21-42. 

อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2560). การแปรของค าเรียกญาติและระบบค าเรียกญาติ

ภาษาตระกูลไทในประเทศลาว. วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social 

Sciences, 6(1), 197-220. 
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อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2561). มองไทด าผ่านค าเรียกญาติ. กรุงเทพฯ: จรัลสนิท

วงศ์การพิมพ์. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) สกุลรัตน์ วรธ ารง 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Sakulrat Worathumrong 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   085-352-8317 

E-mail    sworathumrong@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั 
ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

อ.บ. ศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

M.A. Communication Studies-Media and 

Gender Studies 

Portland State University 2547 

ศศ.ม. ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ-

ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ศศ.ด. ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ-

ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วัจนปฏบิัติศาสตร์, การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม, การรับภาษาระหว่างกลาง, การแปล  

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

สกุลรัตน์ วรธ ารง และ กมลพรรณ แจ้งอรุณ. (2563). ภาพยนตร์ร่วมสมยัเร่ืองสดีรุณีและการรับรู้ความ

เป็นผู้หญิงของผู้หญิงไทยร่วมสมัย. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน,์ 42(2), 18-39. 

Worathumrong, S. (2020). Compliments in the voice senior Thailand season 1. Journal of Pan-

 Pacific Association of Applied Linguistics, 24(2), (Forthcoming). 

Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2016). Interlanguage pragmatics study of  

  compliments among Thai EFL learners. Journal of Pan-Pacific Association of Applied  

  Linguistics, 20(1), 157-182. 
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     1.2 บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Worathumrong, S., & Luksaneeyanawin, S. (2017). Praising remarks in compliments across 

languages: The multifaceted aspects, The 22nd Pan-Pacific Association of Applied 

Linguistics (PAAL) Conference: Proceedings (pp. 32-33). College of Humanities, 

Hanyang University, Seoul, Korea. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นราธปิ ธรรมวงศา 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Narathip Thumawongsa 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์   086-886-1238 

E-mail    narathip@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศศ.บ.. ภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2542 

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2548 

ศศ.ด. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน  ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

สทัศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

 

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ 

สกอ.) 

Wang, T., & Thumawongsa, N. (2019). Investigating undergraduate students’ attitudes toward 

 learning English through video clips. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University,

 6(2), 179-194. 

Inkaew, C., & Thumawongsa, N. (2018). A study of English oral communication strategies used 

 among Thai EFL students of different proficiency levels: A case study of first year 

 English major students, Srinakharinwirot university. International journal of Social 

 Sciences, 4(2), 1528-1545. 

Thumawongsa, N. (2018). L1 transfer on Thai EFL learners’ utilization of prepositions: a 

 corpus-based analysis. Journal of Community Development Research (Humanities and 

 Social Sciences), 11(1), 35-47. 
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Thongvitit, S., & Thumawongsa, N. (2017). A corpus-based study of English collocations 

 found in the abstracts of research articles written by Thai EFL writers. International 

 Journal  of Social Science and Humanity, 7(12), 751-755.  

 

 1.2 บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Jaroenworachai, S., & Thumawongsa, N. (2020). The effects of Edmodo on Thai EFL upper 

secondary students’ motivation: A case study of Mathayomwatsing School. In proceedings 

in the 4th National Conference on UTCC Academic Day. (pp. 2821-2836). Bangkok, 

Thailand.  

Sangserm, U., & Thumawongsa, N. (2019). A study of the effectiveness of web-based learning 

 on English vocabulary acquisition. In Proceeding in the 3rd National Conference on 

 Education in the Digital Era: Challenges for Humanities and Social Sciences. (pp. 37-

 53). Bangkok, Thailand. 

Thongpan, W., & Thumawongsa, N. (2019). A study of international English teachers’ 

 perceptions and the current use of intercultural communicative competence (ICC) in 

 English language teaching (ELT) in Thai vocational students. In Proceeding in the 12th 

 International Conferences of Humanities and Social Sciences (HUSOC) (pp. 174-190). 

 Bangkok, Thailand. 

Duangloy, M., & Thumawongsa, N. (2018). The application of the mobile app to improve 

 listening skill. In Proceeding in the 1st International Conference on English Studies. (pp. 

 1-12). Krabi, Thailand. 

Khammee, K., & Thumawongsa, N. (2018). Enhancing active learning strategies in English 

 language classroom using Kahoot! game. In Proceeding from HUNIC. (pp. 1381-

 1394). Surin, Thailand. 

Somnanawattana, C., & Thumawongsa, N. (2018). Using social-network to promote the writing 

 skill. In Proceeding from the 2nd National and International Research Conference, (pp. 

 356-371). Buriram, Thailand.  

Chaiyasit, S., & Thumawongsa, N. (2017). A study of needs of staff's English communication 

 skills: A case study of an electronic Ccmpany. In Proceeding in the Academics World 

 73rd International Conference 2017 (pp. 111-119). Taipei, Taiwan. 
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 109 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์  

           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

                            (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล พ.ศ. 2564 เป็น

หลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2559  โดยมี 

การปรับเปล่ียนชื่อสาขาวิชาจากเดิม “ภาษาศาสตร์” เป็น “ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล” เนื่องจาก

หลักสูตรฯ ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงไปของบริบทการใช้ภาษาที่ เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล การที่จะเข้าใจ

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจ าเป็นต้องมีความรู้ ด้านภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ความหมาย 

และการตีความให้ถูกต้อง เพื่อให้รู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของข้อมูลภาษา การบิดเบือน ตลอดจนการใช้

ภาษาในการครอบง าทางความคิดผ่านสื่ อดิจิทัล ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ด้าน

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั พร้อมทั้งมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

1.หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกติ เหมือนเดิม 

2.หมวดวิชาเลือก 6 - 12 หน่วยกติ เหมือนเดิม 

3.ปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์

12 หน่วยกติ/ 

6 หน่วยกิต 

เหมือนเดิม 

หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกติ เหมือนเดิม 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 หมายเหตุ 

ชื่อหลักสตูร 

 

ภาษาไทย: ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

 

ภาษาองักฤษ: Master of  Arts 

Program in Linguistics 

ภาษาไทย: ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลั 

ภาษาองักฤษ: Master of  Arts 

Program in Linguistics in Digital 

Communication 

เปลี่ยนแปลง 

2. ชื่อปริญญา

และสาขาวชิา 

ภาษาไทย 

ชื่อเตม็: ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

ภาษาไทย 

ชื่อเตม็: ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

เปลี่ยนแปลง 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 หมายเหตุ 

 (ภาษาศาสตร์) 

ชื่อย่อ: ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

 

ภาษาองักฤษ  

ชื่อเตม็: Master of Arts 

(Linguistics) 

 

ชื่อย่อ: M.A. (Linguistics) 

(ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั) 

ชื่อย่อ: ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ใน 

การสื่อสารดิจิทลั) 

ภาษาองักฤษ 

ชื่อเตม็: Master of Arts 

(Linguistics in Digital 

Communication) 

ชื่อย่อ: M.A. (Linguistics in 

Digital Communication) 

อาชีพที่

ประกอบได้

หลงัส าเร็จ

การศึกษา 

1. นกัภาษาศาสตร์ 

2. อาจารย ์

3. นักวจิัยด้านภาษา 

4. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย

ภาษาแห่งชาต ิ

5. นักแปล/ล่าม 

6. นกัสื่อสารมวลชน 

1. นักภาษาศาสตร์ 

2. นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร ์

3. นักวิจัยและนักวิชาการด้าน

ภาษา/นักวิเคราะห์ข้อมูลภาษา/ที่

ปรึกษาด้านภาษา 

4. ครู/อาจารย ์

เปลี่ยนแปลง 

ปรชัญา 

 

ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ เน้น

ศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย เพื่อ

ตอบสนองและสนับสนุนในทุก

ศาสตร์แห่งภาษา 

รู้รอบการวิเคราะห์ วิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

เพื่อเสริมสร้างภมิูปัญญาของมนุษย์   

เปลี่ยนแปลง 

ความส าคญั เพื่อเป็นการสร้างมหาบัณฑติของ 

หลักสตูรฯ ให้เป็นนักวิเคราะห์ภาษา 

ซึ่งจะสามารถเป็นสว่นหนึ่งในการ

ช่วยแก้ปัญหาที่พบในเรื่องขีด

ความสามารถทกัษะด้านภาษาของ

คนไทย โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จงึได้รับการ

พัฒนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัทฤษฎี

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์ และฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้

ที่ได้รับไปใช้ในการท าวิจัยทางด้าน

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

และการสอนภาษา เพื่อวเิคราะห์

ปรากฏการณ์ทางภาษา  สร้างองค์

ความรู้ใหม่ทางภาษาศาสตร์ พฒันา

คุณภาพการเรียนการสอน และการ

ใช้ภาษาเพื่อให้เกดิการสื่อสารที่มี

ประสทิธภิาพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลั พ.ศ. 2564 เป็นหลักสตูรฯ 

ที่ปรับปรุงมาจากหลักสตูรศิลปศา

สตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยมีการ

ปรบัเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิม 

“ภาษาศาสตร์” เป็น “ภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั” เนื่องจาก

หลักสตูรฯ ตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปของบริบทการใช้

ภาษาที่เกดิข้ึนในยุคดิจิทลั อย่างไร

กด็ี “การสื่อสารดิจิทลั” มี

ความหมายใน 2 แง่มุม ได้แก่ การ

สื่อสารในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ที่เน้นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ

ตรงข้ามอนาลอ็ก และแง่มุมที่สอง 

หมายถึง สาขาเกี่ยวกบัการสื่อสาร

ในสื่อดิจิทลั การปรับปรุงหลักสตูร

เปลี่ยนแปลง 
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สาขาภาษาศาสตร์และการเรียนการ

สอนภาษา 

ฯ นี้  เน้นความหมายในแง่มุมที่สอง 

เนื่องจากสอดคล้องกบัพันธกจิหลัก

ด้านมนุษยศาสตร์ที่ต้องพฒันา

ความรู้ความสามารถด้านภาษาใน

การสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกนั 

หลักสตูรฯ ยังให้ความส าคัญของ

เทคโนโลยีในแง่มุมของการเป็น

สื่อกลางเพื่อการสื่อสารและมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

สื่อเทคโนโลยีในการปฏบัิติงานและ

ในชวีิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

การสื่อสารในยุคปัจจุบันไม่ได้

อยู่ในรูปแบบการเผชญิหน้า 

(Face-to-face communication) 

เท่านั้น การสื่อสารเกดิข้ึนผ่านสื่อ

เทคโนโลยีต่างๆ ท าให้วิถีการ

สื่อสารเปลี่ยนแปลงไป เรา

จ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากบัการ

สื่อสารในยุคดิจิทลั ดงัที่แผนการ

ปฏริูปประเทศ พ.ศ. 2561 ด้าน

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ (ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต.ิ 2561: ออนไลน์) เน้น

สถานการณ์และแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร โดยเฉพาะการเกดิ

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอย่างรนุแรง 

(Technology Disruption) ซึ่งสง่ผล

กระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อ 

เนื่องจากการเข้ามาของผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ เช่น 

Facebook YouTube Twitter และ 

Line เป็นการเพิ่มช่องทางในการ

ติดต่อและรับข่าวสารข้อมูลของ

ผู้บริโภค อกีทั้งบทบาทของ

ผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
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ผู้บริโภคสื่อกลายเป็นทั้งผู้รับสื่อ

และผู้ผลิตสื่อที่ส่งข้อมูลออกไป 

ก่อให้เกดิความสร้างสรรค์และเกดิ

ข้อมูลอย่างมหาศาล แต่ใน

ขณะเดยีวกนัผู้บริโภคต้อง

ระมัดระวงัข้อมูลข่าวสารที่สง่ต่อกนั 

ผู้บริโภคจ าเป็นต้องรู้ เท่าทนัสื่อ 

และการที่จะเข้าใจภาษาทีใ่ช้ในการ

สื่อสารจ าเป็นต้องมีความรู้ ด้าน

ภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการวเิคราะห์

โครงสร้าง ความหมาย และการ

ตีความให้ถูกต้อง เพื่อให้รู้เท่าทนั

การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภาษา 

การบิดเบือน ตลอดจนการใช้ภาษา

ในการครอบง าทางความคิดผ่านสื่อ

ดิจิทลั และจ าเป็นต้องมีงานวิจัยที่

เปิดมุมมอง  พร้อมทั้งน าเสนอการ

วิเคราะห์ ปัญหา ข้อดีข้อเสยีหรือ

ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาผ่านสื่อ

ดิจิทลัเพื่อท าให้ผู้บรโิภคเข้าถงึและ

รู้ เท่าทนัข้อมูลภาษาจากสื่อได้อย่าง

ชาญฉลาด โดยไม่ถูกครอบง า 

จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้

หลักสตูรฯ ปรับปรงุคร้ังใหญ่ในปี 

พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดรับกบั

สถานการณ์ที่เกดิข้ึนโดยมุ่งเน้นให้

บัณฑติมีความรู้ ด้านภาษาศาสตร์ใน

การสื่อสารดิจิทลั พร้อมทั้งมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

วตัถุประสงค ์

 

1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์อย่างลึกซึ้ ง 

 2.  มีความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์ในการวเิคราะห์

ปรากฏการณ์ภาษาได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม และสามารถน า

1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน

การวิเคราะห์ภาษาและวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ในบริบทการสื่อสาร

ดิจิทลั  

2. สร้างงานวจิัยด้านภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั โดยปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณของนักวิจัย เพื่อ

พัฒนาความรู้และประยุกต์ในการ

ปฏบัิติงาน 

เปลี่ยนแปลง 
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ผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบ

อาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสงูได้ 

3.  ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา และ

เคารพศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา 

งบประมาณ

ตามแผน 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอด

หลักสตูร 130,000 บาท  

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอด

หลักสตูร 150,000 บาท 

เปลี่ยนแปลง 

รายวิชาหมวด

วิชาบงัคบั 

 

ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดงันี้   

1) ภษ501 ภาษาศาสตร์กบัการ

วิเคราะห์ภาษา*                                         

2) ภษ511 สทัวิทยาและการ

วิเคราะห์ระบบเสยีง  

3) ภษ512 วากยสมัพันธแ์ละ 

การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ ์                   

4) ภษ513 อรรถศาสตร์และการ

วิเคราะห์ความหมาย                                

5) ภษ521 วัจนปฏบัิติศาสตร์และ

ปริจเฉทวเิคราะห์ 

6) ภษ541 การวจิัยด้าน

ภาษาศาสตร์  

7) ภษ642 สมัมนาภาษาศาสตร์* 

หมายเหตุ  *หลักสตูรฯ ก าหนดให้

นิสติที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ 

ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดงันี้ 

1) ภษด512 ค าและโครงสร้าง

ประโยค 

2) ภษด513 ความหมายและการ

ตีความในภาษา 

3) ภษด521 วาทกรรมวิเคราะห์ใน

สื่อหลากรูปแบบ 

4) ภษด522 การสื่อสารผ่าน

เทคโนโลยี 

5) ภษด541 วิธวีิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

6) ภษด542 สมัมนาด้าน

ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 

หมายเหตุ *ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

ทางภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียน 

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์ 

แบบไม่นับหน่วยกิต 

เปลี่ยนแปลง 

รายวิชาหมวด

วิชาเลือก 

 

ก าหนดให้เรียนจ านวน 6 – 12 

หน่วยกติ ดงันี้   

1) ภษ514 ระบบหน่วยค า 

2) ภษ531 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 

3) ภษ532 ภาษาศาสตร์สงัคม 

4) ภษ533 การรับรู้ภาษาที่สอง 

5) ภษ534 วิธสีอนภาษาที่สองใน

ศตวรรษที่ 21  

6) ภษ615 สทัวิทยาและสทัศาสตร์ 

7) ภษ635 การพฒันาสื่อการเรยีน 

การสอน  

8) ภษ636 การพฒันาหลกัสตูร

ภาษา  

9) ภษ643 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 

ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกติ จากรายวิชาดงันี้  ดังนี้   

1) ภษด511 ระบบเสยีงใน

ภาษาธรรมชาต ิ

2) ภษด523 ภาษาศาสตร์สงัคมใน

การสื่อสารดิจิทลั 

3) ภษด524 วาทศาสตรใ์นการ

สื่อสารดิจิทลั 

4) ภษด525 การออกแบบการ

เรยีนการสอนและสื่อเทคโนโลยี

ดิจิทลั 

5) ภษด531 ภาษาศาสตร์

คลังข้อมูล 

6) ภษด532 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการวเิคราะห์ทาง

ภาษาศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลง 
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7) ภษด533 ภาษาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 

8) ภษด543 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 

ปริญญา

นิพนธ/์สาร

นิพนธ ์

ภษ688 สารนิพนธ ์(6 หน่วยกติ) 

ภษ699 ปริญญานพินธ ์(12 หน่วย

กติ) 

สพท681 สารนิพนธ ์(6 หน่วยกติ) 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท (12 หน่วยกติ) 

เปลี่ยนแปลง 

ความหมาย

ของรหสัวิชา 

1) รหัสตวัอกัษร   

ภษ (LI) หมายถึง ภาษาศาสตร์ 

 

 

2) รหัสตวัเลข   

- ตัวเลขแรก หมายถึง ชั้นปีทีเ่รยีน 

เลข 5  หมายถึง  ปริญญาโท ปี 1 

เลข 6  หมายถึง  ปริญญาโท ปี 2 

 

- ตัวเลขกลาง หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลข 1  เสยีง ค า  ไวยากรณ ์

ความหมาย 

เลข 2  การวิเคราะห์การใช้ภาษา 

เลข 3  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การ

สอนภาษา 

เลข 4  การสมัมนาและการวจิัย 

เลข 8  สารนิพนธ ์

เลข 9  ปริญญานิพนธ ์

 

- ตัวเลขท้าย หมายถึง ล าดับที่

รายวิชาตามเลขรหัสตวักลาง 

1) รหัสตวัอกัษร 

ภษด (LDC) หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลั  

2) รหัสตวัเลข 

- ตัวเลขแรกแรก หมายถึง ชั้นปีที่

เรยีน 

เลข 5  หมายถึง  ปริญญาโท ปี 1 

เลข 6  หมายถึง  ปริญญาโท ปี 2 

- ตัวเลขกลาง หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลข 1  เสยีง ค า ประโยค 

ความหมาย และการตีความ 

เลข 2 การสื่อสารและเทคโนโลยี

ดิจิทลั 

เลข 3 การวเิคราะห์ภาษาด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เลข 4 สมัมนาและวจิัย 

เลข 8 สารนิพนธ ์

เลข 9 ปรญิญานิพนธ ์

- ตัวเลขท้าย หมายถึง ล าดับที่

รายวิชาตามเลขรหัสตวักลาง  

เปลี่ยนแปลง 

แผนการศึกษา 

 

แผน ก แบบ ก2 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ501 ภาษาศาสตร์กบัการ

วิเคราะห์ภาษา  

ภษ511 สทัวิทยาและการวิเคราะห์

ระบบเสยีง 

ภษ512 วากยสมัพนัธแ์ละการ

วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ ์                   

ภษ513 อรรถศาสตร์และการ

วิเคราะห์ความหมาย                                

รวม 9 หน่วยกติ 

 

แผน ก แบบ ก2 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค 

ภษด513 ความหมายและการ

ตีความในภาษา 

ภษด541 วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั 

วิชาเลือก 1 รายวิชา  

รวม 12 หน่วยกติ 

หมายเหตุ *ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

ทางภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียน 

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลง 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ521 วัจนปฏบัิติศาสตร์และ

ปริจเฉทวเิคราะห์ 

ภษ541 การวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 

วิชาเลือก 1 รายวิชา  

รวม 9 หน่วยกติ  

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ 642 สมัมนาภาษาศาสตร์ 

วิชาเลือก 1 รายวิชา  

รวม 6 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ 699 ปริญญานิพนธ ์  

รวม 12 หน่วยกติ 

 

แผน ข 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ501 ภาษาศาสตร์กบัการ

วิเคราะห์ภาษา  

ภษ511 สทัวิทยาและการวิเคราะห์

ระบบเสยีง 

ภษ512 วากยสมัพนัธแ์ละการ

วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์                    

ภษ513 อรรถศาสตร์และการ

วิเคราะห์ความหมาย                                

รวม 9 หน่วยกติ 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ521 วัจนปฏบัิติศาสตร์และ

ปรจิเฉทวเิคราะห์ 

ภษ541 การวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 

วชิาเลอืก 2 รายวิชา  

รวม 12 หน่วยกติ  

 

 

แบบไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษด521 วาทกรรมวเิคราะห์ในสื่อ

หลากรูปแบบ 

ภษด522 การสื่อสารผ่าน

เทคโนโลย ี

ภษด542 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั 

วิชาเลอืก 1 รายวิชา  

รวม 12 หน่วยกติ  

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท  

รวม 6 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท  

รวม 6 หน่วยกติ 

แผน ข 

ที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค 

ภษด513 ความหมายและการ

ตีความในภาษา 

ภษด541 วิธวีจิัยด้านภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั 

วิชาเลือก 1 รายวิชา  

รวม 12 หน่วยกติ 

หมายเหตุ *ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

ทางภาษาศาสตร์ลงทะเบียนเรียน 

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์ 

แบบไม่นับหน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษด521 วาทกรรมวเิคราะห์ในสื่อ

หลากรูปแบบ 

ภษด522 การสื่อสารผ่าน

เทคโนโลยี 

ภษด542 สมัมนาด้านภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั 

วิชาเลือก 1 รายวิชา  
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

ภษ642 สมัมนาภาษาศาสตร์ 

วิชาเลือก 2 รายวิชา  

รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

ภษ688 สารนิพนธ ์  

รวม 6 หน่วยกติ 

รวม 12 หน่วยกติ  

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

วิชาเลือก 2 รายวิชา  

รวม 6 หน่วยกติ  

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

สพท681 สารนพินธ ์ 

รวม 6 หน่วยกติ 

อาจารย์

ผูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรจ านวน 

3 คน ได้แก่  

1. รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรญู 

2. รศ.ดร.ศิรพิร ปัญญาเมธกุีล 

3. ผศ.ดร.นนัทนา วงษ์ไทย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

จ านวน 3 คน ได้แก่  

1. รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล 

2. ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ ์สขุารมณ ์

3. อ.ดร.อรญัญา ศรีจงใจ 

เปลี่ยนแปลง 

อาจารยป์ระจ า

หลกัสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 8 คน ได้แก่ 

1. รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล 

2. ผศ.ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ 

3. อ.ดร.อรัญญา ศรีจงใจ 

4. รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ 

5. ผศ.ดร.นนัทนา วงษ์ไทย 

6. อ.ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ 

7. อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง 

8. อ.ดร.สนุทรี คันธรรมพันธ ์

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 7 คน 

ได้แก่  

1. รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธกุีล 

2. ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ ์สขุารมณ ์

3. อ.ดร.อรัญญา ศรีจงใจ 

4. รศ.ดร.สกุญัญา เรืองจรูญ 

5. อ.ดร.อรรถสทิธิ์ บุญสวัสด์ิ 

6. อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธ ารง 

7. อ.ดร.นราธปิ ธรรมวงศา 

เปลี่ยนแปลง 

การพฒันา

คุณลกัษณะ

พิเศษของนิสิต   

 

1. มีทกัษะในการสื่อสาร 

2. มีสมรรถนะของหลกัสตูร 

   - สามารถสร้างงานวิจัยที่

ก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ และน าผล

วิจัยที่ได้ไปใช้พัฒนาประเทศ 

   - สามารถน าทฤษฎีด้าน

ภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ในการสอน

ภาษา การแปล และ/หรือการ

วางแผนนโยบายภาษา 

1, มีทกัษะการสื่อสาร 

2. สมรรถนะของหลักสตูร 

นิสติมีความเชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์ภาษาและวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ในบริบทการสื่อสาร

ดิจิทลั 

เปลี่ยนแปลง 

การพฒันาผล

การเรียนรูใ้น

แต่ละดา้น 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทาง

วชิาการและวิจัย มีความรับผดิชอบ 

และปฏบัิติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของสงัคม 

    1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา  

มีความเป็นกลาง และเคารพศักด์ิศรี

ของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมทาง

วิชาการและวิจัย และจริยธรรมใน

การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 

    1.2 ตระหนักถึงคณุค่าของภาษา  

มีความเป็นกลาง และเคารพ

ศักด์ิศรีของผู้ใช้ภาษาทุกภาษา 

 

เปลี่ยนแปลง 
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2. ด้านความรู้  

    2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน

ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์อย่างถ่องแท้ 

    2.2 สามารถอธบิายทฤษฎีด้าน

ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

    3.1 สามารถวเิคราะห์และอธบิาย

ปรากฏการณ์ทางภาษาที่ซับซ้อน 

โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

    3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง

หรือ 

ท้าทายทฤษฎีอนัน ามาซึ่งองค์ความรู้

ใหม่ในการสร้างงานวิจัยเพื่อเผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

    3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน

ภาษาศาสตร์ในการสอนภาษา การ

แปล และการวางแผนนโยบายภาษา 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 สามารถประเมินตนเอง 

วางแผนปรับปรุงตนเองให้มี

ประสทิธภิาพในการท างานระดับสงู 

และมีความรับผิดชอบ 

    4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้น า และ

สมาชิกกลุ่ม 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสบืค้นข้อมูล 

วิเคราะห์ผลวิจัยและการน าเสนอ

รายงาน 

    5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษในการสื่อสารและการ

น าเสนอรายงาน/งานวิจัย 

อย่างมีตรรกะและล าดับขั้นตอน 

2. ด้านความรู้  

    2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

    2.2 มีความรู้และความเข้าใจ

ภาษาที่เกดิข้ึนในการสื่อสารดิจิทลั 

 

 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

    3.1 สามารถประยุกต์ความรู้

ด้านภาษาศาสตร์เพื่อวเิคราะห์

ภาษาในสื่อดิจิทลั 

    3.2 สามารถวเิคราะห์ภาษา 

วิพากษ์ และแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน

ในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั 

    3.3 รู้ เท่าทนัและมีวจิารณญาณ

ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง

ภาษาและการสื่อสารในสื่อดิจิทลั 

 

 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น

ได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

    4.2 สามารถจัดการข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้น า 

และสมาชิกกลุ่ม 

 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 สามารถใช้ภาษาไทยหรอื

ภาษาองักฤษในการสื่อสารและการ

น าเสนอรายงาน/งานวิจัย 

อย่างมีตรรกะและล าดับขั้นตอน 

    5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และโปรแกรมทางสถิติ

เพื่อการสบืค้นข้อมูลและวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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    5.3 ติดตามความก้าวหน้า 

แสวงหาความรู้ที่ทนัสมัย ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    5.3 สามารถใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางภาษาศาสตร์เพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลภาษา 

 

6. ด้านทกัษะพิสยั/สมรรถนะของ

หลักสตูร 

   6.1 มีทกัษะการสื่อสาร 

   6.2 มีความเชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์ภาษาและวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ในบริบทการสื่อสาร

ดิจิทลั 

การออกแบบ

หลกัสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลกัสูตร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

ออกแบบโครงสร้างหลักสตูรฯ และ

จัดสอนรายวิชาตามมคอ.2 อย่าง

สมดุลทั้งในรายวิชาทฤษฎีและ

ประยุกต ์

 2. หลักสตูรฯ ทบทวนเนื้อหารายวิชา

ทางทฤษฎีและการปฏบัิติทุกปี

การศึกษา 

3. หลักสตูรฯ มีการปรับตารางสอน

เพื่อให้การบรหิารเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 

และเปิดรายวิชาที่นสิติสามารถ

น าไปใช้ประกอบอาชีพได้และเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน 

 4. หลักสตูรฯ ประชุมหารือเกี่ยวกบั

การจัดโครงการที่ส่งเสริมให้นิสติได้

เรียนเนื้อหาที่ครอบคลุมครบถ้วน 

รวมถึง     การเชิญอาจารย์พเิศษมา

ในรายวิชาต่างๆ และจัดโครงการ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ

กระตุ้นให้นิสติมีหัวข้อ      ปรญิญา

นิพนธ ์

 5. หลักสตูรฯ ประชุมพิจารณา

แผนการสอนใน มคอ.3 ก่อนเปิด

เรียนร่วมกนัว่า อาจารย์ผู้สอนมีการ

ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทนัสมัย 

สอดคล้องกบั Trend ในสาขานั้น 

และประชุม มคอ.5 หลงัปิดภาค

หลักสตูรฯ มีกระบวนการออกแบบ

หลักสตูรฯ ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสตูรออกแบบ

ตามความเปลี่ยนแปลงของกระแส

สงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลยี 

รวมทั้งอ้างองิจากแบบสอบถามการ

จัดท าหลักสตูรศลิปศาสตรมหา

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ใน

การสื่อสารดิจิทลั ผลจากการตอบ

แบบสอบถามมาจากความต้องการ

ของนายจ้าง ผู้ใช้บัณฑติ และศิษย์

เก่า หลักสตูรฯ จึงปรับการ

ออกแบบโครงสร้างหลักสตูรให้

ครอบคลุมสาขาวิชาภาษาศาสตร์ใน

การสื่อสารดิจิทลั เพื่อสามารถ

ประกอบอาชีพได้ทั้งด้านการใช้

ภาษาไปพร้อมกบัการใช้เทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป   

2. หลักสตูรฯ สร้างรายวิชาโดย

ค านึงถึงความส าคัญและครอบคลุม

เนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ในการ

สื่อสารดิจิทลั ซึ่งให้น า้หนักของ

รายวิชาทั้ง 2 ศาสตร์อย่างเท่ากนั 

รวมถึงมีรายวิชาสมัมนาและวิจัย ดัง

รายละเอยีดต่อไปนี้    

    ด้านภาษาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 

4 รายวิชา ได้แก่  

1) ภาษาและภาษาศาสตร์* 

เปลี่ยนแปลง 
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เรียน เพื่อ ตรวจสอบผลลัพธก์าร

เรียนรู้ของนิสติว่าสอดคล้องกบั

ผลลัพธก์ารเรยีนรู้ที่ก าหนดใน

รายวิชา (มคอ.3) และหลักสตูรฯ 

(มคอ.2) 

2) ระบบเสยีงในภาษาธรรมชาต ิ

3) ค าและโครงสร้างประโยค  

4) ความหมายและการตีความใน

ภาษา 

    ด้านการสื่อสารดิจิทลั แบ่ง

ออกเป็น 8 รายวิชา ได้แก่ 

1) วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลาก

รูปแบบ  

2) การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 

3) ภาษาศาสตร์สงัคมในการสื่อสาร

ดิจิทลั 

4) วาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั

5) การออกแบบการเรียนการสอน

และสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั 

6) ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล  

7) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ

วิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ 

8) ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร ์

3. หลักสตูรฯ ก าหนดให้นสิติเรยีน

รายวิชาวจิัยและรายวิชาเกี่ยวกบั

ภาษาศาสตร์ก่อนในภาคการศึกษา

แรกเพื่อให้นิสติมีความรู้ด้าน

ระเบียบวิธวีิจัยและการวเิคราะห์

ภาษา หลงัจากนั้น ภาคการศึกษาที่ 

2 หลักสตูรฯ ก าหนดให้นิสติเรียน

ในรายวิชาสมัมนาและรายวชิา

เกี่ยวกบัการสื่อสารดิจิทลัตามความ

สนใจของนิสติ และเม่ือเรียน

รายวิชาครบแล้วนิสติเริ่มท าปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธไ์ด้   

 

รายละเอียดการแกไ้ขค าอธิบายรายวิชา  

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียดการเปลีย่นแปลง 

ภษ501   ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์

ภาษา* 3(2–2–5) 

LI501   Linguistics and Language 

Analysis 

มโนทศัน์พื้นฐานทางภาษาเชิงพทุธปัิญญา 

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์* 3 (2–2–5) 

LDC501 Language and Linguistics 

มโนทศัน์พื้นฐานด้านเสยีงและระบบเสยีง  ระบบ

หน่วยค า  โครงสร้างไวยากรณ์ ความหมาย การ

ตีความ การวเิคราะห์ข้อความต่อเนื่อง ภาษาศาสตร์

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 
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ภาษาภายนอกและภาษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่

ท าให้ภาษาแตกต่างจากการสื่อสาร ความ

หลากหลายทางภาษา การเปลี่ยนแปลง

ของภาษา การแปรภาษา วิเคราะห์ระบบ

เสยีง ระบบหน่วยค า โครงสร้างไวยากรณ์ 

และความหมาย ความสมัพันธร์ะหว่าง

ภาษาภายนอกและภาษาภายใน กลไก

ภาษากบัสมอง การรบัรู้และการเรียนรู้

ภาษา 

*ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ 

สงัคม กลไกภาษากบัสมอง การรับรู้และการเรียนรู้

ภาษา  ภาษาศาสตร์เชิงประวัต ิ

*ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ 

ภษ511  สทัวิทยาและการวเิคราะห์ระบบ

เสยีง 3(2–2–5) 

LI511  Phonology and Phonological 

Analysis 

ทฤษฎีสทัวิทยาและระบบเสยีงภาษา 

ความเป็นไปได้และคาดคะเนความเป็นไป

ไม่ได้ของระบบหน่วยเสยีงโดยใช้หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์  ความสมัพันธร์ะหว่าง

สทัศาสตร์และสทัวิทยา สทัวิทยาเพิ่มพูน 

สทัวิทยาแยกส่วน สทัวิทยาเหนือหน่วย

แยกส่วน สทัวิทยาสทัสมัพนัธ ์สทัวิทยา

ค าศัพท ์ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชงิประจักษ์ 

อภิปรายและเปรียบเทยีบทฤษฎีสทัวิทยา

คลาสสกิและทฤษฎีสทัวิทยาร่วมสมัย    

ภษด511 ระบบเสยีงในภาษาธรรมชาต ิ

3(2-2-5) 

LDC511 Sound Systems in Natural Language 

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาโดยใช้ทฤษฎีสทัวิทยาและ

สทัศาสตร์ การพิสจูน์ปรากฏการณ์ทางภาษาด้วย

หลักการทางกลสทัศาสตร์ สรีรสทัศาสตร์ และโสต

สทัศาสตร์ ทฤษฎีสทัวิทยาและระบบเสยีงภาษา ความ

เป็นไปได้และคาดคะเนความเป็นไปไม่ได้ของระบบ

หน่วยเสยีงโดยใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์ 

ความสมัพันธร์ะหว่างสทัศาสตรแ์ละสทัวิทยา การฝึก

วเิคราะห์ข้อมูลเชงิประจักษ์ที่ปรากฏในการสื่อสาร

ผ่านดิจิทลั อภิปรายและเปรียบเทยีบทฤษฎีสทัวิทยา

คลาสสกิและทฤษฎีสทัวิทยาร่วมสมัย  

 

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 

- รวม 2 รายวิชา 

ภษ615  สทัวิทยาและสทัศาสตร์ 3(2–

2–5) 

LI615  Phonology and Phonetics 

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาโดยใช้ทฤษฎีสทั

วิทยาและสทัศาสตร์  การพิสจูน์

ปรากฏการณ์ทางภาษาด้วยหลักการทาง

กลสทัศาสตร์  สรีรสทัศาสตร์  และโสต

สทัศาสตร์ 

ภษ512  วากยสมัพันธแ์ละการวเิคราะห์

โครงสร้างไวยากรณ์ 3(2–2–5) 

LI512  Syntax and Syntactic Analysis 

ทฤษฎีวากยสมัพันธ ์ ไวยากรณ์โครงสร้าง

วลี  วากยสมัพันธเ์อกซ์บาร์  กฎปริวรรต  

มินิมัลลิซึ่ม  รวมทั้งหลักการและข้อจ ากดั

สากล การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิประจักษ์

ภษด512 ค าและโครงสร้างประโยค 3(2-2-5) 

LDC512 Word and Sentence Structures 

การวิเคราะห์การสร้างค า ความสมัพันธร์ะหว่างวิทยา

หน่วยค ากบัวากยสมัพนัธ ์ ทฤษฎีวากยสมัพันธ ์

ไวยากรณ์โครงสร้างวลี วากยสมัพันธเ์อกซ์บาร์ กฎ

ปรวิรรต มินิมัลลิซึ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

ที่ปรากฏในการสื่อสารผ่านดิจิทลัตามกรอบทฤษฎีที่

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 

- รวม 2 รายวิชา 
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ตามกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม เหมาะสม 

 ภษ514 ระบบหน่วยค า 3(2–2–5) 

LI514  Morphology 

การวิเคราะห์การสร้างค า หน่วยค าเรียง 

หน่วยค าซ้อนและหน่วยค ารวม การศึกษา

ทฤษฎีคลาสสกิและร่วมสมัยด้าน

กฎเกณฑก์ารสร้างค า คลังศัพท ์และ

ความสมัพันธร์ะหว่างวิทยาหน่วยค ากบั

วากยสมัพันธ ์

ภษ513  อรรถศาสตร์และการวิเคราะห์

ความหมาย 3(2–2–5) 

LI513  Semantics and Semantic 

Analysis 

ทฤษฎีและหลักการทางอรรถศาสตร์  

ความหมายในระดับค า  ประโยค  และ

ข้อความต่อเนื่อง  การสื่อความหมาย

ทางตรง  ความหมายทางอ้อม  และการ

วเิคราะห์ข้อมูลภาษาที่สนใจตามกรอบ

ทฤษฎีอรรถศาสตร์ 

ภษด513 ความหมายและการตีความในภาษา 

3(2-2-5) 

LDC513 Meaning and Language Interpretation 

ทฤษฎีและหลักการทางอรรถศาสตร์  ความหมายใน

ระดับค า  ประโยค  และข้อความต่อเนื่อง  การสื่อ

ความหมายทางตรง  ความหมายทางอ้อม  ทฤษฎี

และหลกัการทางวัจนปฏบัิติศาสตร์  ทฤษฎ ี

วัจนกรรม หลักการให้ความร่วมมือในการสนทนา 

ความสุภาพ การวิเคราะห์ความหมายของถ้อยค าใน

บริบท การวิเคราะห์บทสนทนาการวิเคราะห์ภาษาที่

ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และสื่อดิจิทลั 

 

- เปลี่ยนรหัสตัวอกัษร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 

- รวม 2 รายวิชา 

ภษ521   วัจนปฏบัิติศาสตร์และปริจเฉท

วิเคราะห์ 3(2–2–5) 

LI521  Pragmatics and Discourse 

Analysis 

ทฤษฎีวัจนกรรม  หลักการใช้ความ

ร่วมมือในการสนทนา  ความสภุาพ  การ

วเิคราะห์ความหมายของถ้อยค าในบริบท  

การใช้ภาษาในบริบททางสงัคม  บทบาท

และอทิธพิลของผู้ส่งสาร-ผู้รับสารในการ

สนทนา  การวเิคราะห์บทสนทนาและ

ปริจเฉทวเิคราะห์เชงิวิพากษ์  รวมถึงการ

วิเคราะห์ภาษาที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ 

วิทยุ  โทรทศัน ์และอเิลก็ทรอนิกส ์

ภษ531 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา  

3(2–2–5) 

LI531 Psycholinguistics 

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่

สอง  พฒันาการทางภาษาด้านเสยีง  

ค าศัพท ์ การเรียงค า การเรียนรู้กลไก

และกระบวนการทางความคิด 

- ตัดออก 
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ความสมัพันธร์ะหว่างภาษากบัสมองและ

งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา 

ภษ532  ภาษาศาสตร์สงัคม 3(2–2–5) 

LI532   Sociolinguistics 

หลักการและงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์

สงัคม  ปัจจัยทางภาษาและสงัคม การ

แปรของภาษา  ทศันคติทางภาษาของคน

ในสงัคมไทย ภมิูภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ และสงัคมตะวนัตก ท าเนียบ

ภาษา วัจนลีลา  นโยบายภาษา และการ

น าไปใช้ 

ภษด523 ภาษาศาสตร์สงัคมในการสื่อสารดิจิทลั

3(2-2-5) 

LDC523 Sociolinguistics in Digital 

Communication 

ปัจจัยทางสงัคม เพศ ชนชั้นทางสงัคม เชื้อชาต ิ

ทศันคติทางภาษาของคนในสงัคม การสลับภาษา การ

ปนภาษา การใช้พหุภาษา วัจนลลีา การวเิคราะห์

ความหลากหลายของภาษาที่เกดิขึ้นจากปัจจัยทาง

สงัคมในสื่อสงัคมออนไลน ์

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนรหัสตวัเลข 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 

 

ภษ533  การรบัรู้ภาษาที่สอง  

3(2–2–5) 

LI533 Second Language Acquisition 

ทฤษฎกีารรับรู้ภาษาที่สอง ความเข้าใจ

ผิดพลาดกบัการเรียนรู้ภาษา ความ

แตกต่างของกระบวนการรับรู้   ภาษาแรก

และภาษาที่สอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ภาษาของเดก็และผู้ใหญ่ การ

พัฒนาความสามารถทางภาษาให้แก่

ผู้เรียนที่มีศักยภาพเด่นและด้อย  การ

วิจัยด้านการรับรู้ภาษาที่สอง การวิเคราะห์

ข้อมูลระหว่างภาษา 

- ตัดออก 

ภษ534  วิธสีอนภาษาที่สองในศตวรรษที่ 

21 3(2–2–5) 

LI534 Methods of Second Language 

Teaching in 21
st
 Century 

แนวคิดและเทคนิคการสอนภาษาที่สองที่

สอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 นิสติเกดิความเชี่ยวชาญ

ด้านวิธสีอนภาษา และมีแนวคิดด้านการ

สร้างกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนภาษามี

ความคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิด

สร้างสรรค์ และมีทกัษะสื่อสาร วธิสีอน

ทกัษะฟัง พูด อา่น เขียน วิธสีอนภาษา

ตามทฤษฎีการเรียนรู้พุทธปัิญญา วิธสีอน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร  วิธสีอนภาษาแบบ

ร่วมมือ  วิธสีอนภาษาแบบโครงงาน  วิธี

สอนภาษาแบบแก้ปัญหา วิธสีอนภาษา

ภษด525 การออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ

เทคโนโลยีดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC525 Instructional Design and Digital 

Technology 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี

ดิจิทัล การบูรณาการการใช้สื่อดิจิทัลและเครื่องมือ

เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์การสอน 

การประเมินผลการเรียนรู้ และสื่ อการเรียนรู้ ที่

สร้างสรรค์เพื่อบรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้  

 

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนรหัสตวัเลข 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 

- รวม 3 รายวิชา 
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โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย  รวมทั้งการฝึก

วิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยของแต่ละวธิสีอน  

การเขียนแผนการสอน และการทดลอง

สอน 

ภษ635  การพฒันาสื่อการเรยีนการสอน 

3(2–2–5) 

LI635 Materials Development 

แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์  ทฤษฎีการ

เรียนรู้ภาษา ทฤษฎีการสอนภาษา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การ

วิเคราะห์ปัญหาการเรียนและการสอน

ภาษา การสร้างกรอบแนวคิดเพื่อการ

ออกแบบ การสร้างและปรับปรุงสื่อการ

สอนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ภษ636  การพฒันาหลกัสตูรภาษา 3(2–

2–5) 

LI636 Language Curriculum 

Development 

ทฤษฎีการออกแบบหลักสตูรการสอน

ภาษา องค์ประกอบของการพัฒนา

หลักสตูร ประเภทของหลักสตูร   การ

เปลี่ยนแปลงหลักสตูร การพัฒนา

หลักสตูรที่เน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 

การศึกษาความต้องการของผู้เรียน       

การประเมินหลักสตูรจากผู้เกี่ยวข้อง การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการ

ประเมินหลักสตูรที่หลากหลาย รวมทั้ง

การฝึกปฏบัิติออกแบบหลักสตูรการสอน

ภาษา 

ภษ541  การวจิัยด้านภาษาศาสตร์ 3(2–

2–5) 

LI541 Research in Linguistics 

วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์  การ

ตั้งสมมติฐานและค าถามในงานวจิัย  วิธี

เกบ็ข้อมูลภาษา การวิจัยภาคสนาม  การ

วิเคราะห์ข้อมูลภาษา  สรุปผลการวิจัย 

การเขียนบทคัดย่อ  การอ้างองิ  การ

น าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ  

การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการทั้ง

ภษด541   วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC541 Research Methods in Digital 

Communication Linguistics 

วิธวีิจัยในการวเิคราะห์ภาษา วพิากษ์ หรือน าไปสู่

งานวิจัยที่แก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในการสื่อสารผ่านสื่อ

ดิจิทลั การฝึกปฏบัิติการท าวิจัย การตั้งสมมติฐานและ

ค าถามในงานวิจัย  วิธเีกบ็ข้อมูลภาษา การวิเคราะห์

ข้อมูลภาษา  การสรุปผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ 

การอ้างองิ การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 
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ในระดับชาติและนานาชาติ  และเน้น

จรยิธรรมในการวิจัย 

การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ จริยธรรมในการวิจัย 

ภษ642 สมัมนาภาษาศาสตร์  

3(2–2–5) 

LI642 Seminar in Linguistics 

การวิเคราะห์บทความวิจัย  สมัมนา

ประเดน็  ปัญหาของการใช้ภาษา หรือข้อ

โต้แย้งทางภาษาศาสตร์ ที่อยู่ในความ

สนใจของนิสติ  โดยการศึกษาและ

วิเคราะห์บทความวิจัย 

ภษด542  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสาร

ดิจิทลั 3(2-2-5) 

LDC542 Seminar in Digital Communication 

Linguistics 

การวิเคราะห์บทความวิจัยทางภาษาในหลายมุมมอง

ของการสื่อสารในสังคม การอภิปรายปรากฏการณ์

ทางภาษาโดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสม 

การสรุปและเรียนรู้ประเดน็ปัญหาการใช้ภาษาหรือข้อ

โต้แย้งทางภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัลที่อยู่ใน

กระแสสงัคม 

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนรหัสตวัเลข 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 

 

ภษ643  การศึกษาเฉพาะเรื่อง  

3(1-4-4) 

LI643 Special Topic  

การค้นคว้าประเดน็ปัญหาทาง

ภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

หรือการสอนภาษา โดยใช้หลักการทาง

ภาษาศาสตร์และกระบวนการวิจยัด้วย

ตนเองตามความสนใจรายบุคคล 

ภษด543 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4) 

LDC543 Special Topic 

การค้นคว้าประเดน็ปัญหาเฉพาะทางภาษาศาสตร์ใน

การสื่อสารดิจิทลัตามความสนใจรายบุคคล 

 

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนรหัสตวัเลข 

- เปลี่ยนค าอธบิายรายวิชา 

 

ภษ688  สารนิพนธ ์6 หน่วยกติ 

LI6888 Master Project 

การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลด้าน

ภาษาศาสตร์  ซึ่งแสดงให้เหน็

ความสามารถของผู้เรียนในการ

ตั้งสมมติฐาน วิธเีกบ็ข้อมูลภาษา 

วิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป  และน า

ผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษา หรือน าไปประยุกต์กบัศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง และเน้นจริยธรรมในการวิจัย 

สพท681 สารนิพนธ ์6 หน่วยกติ  

GRI681 Independent Study 

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนรหัสตวัเลข 

- ไม่มีค าอธบิายรายวิชา 

 

ภษ699  ปรญิญานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

LI699 Thesis 

การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ที่แสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจ

ในแก่นของภาษาศาสตร์  งานวิจยัควรมี

ความส าคัญและแสดงให้เหน็

ความสามารถของผู้เรียนในการน า

ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้านภาษาและภาษาศาสตร์  และเน้นจ

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปรญิญาโท 12 

หน่วยกติ  

GRT691 Master’s Thesis 

- เปลี่ยนรหัสตวัอกัษร 

- เปลี่ยนรหัสตวัเลข 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

- ไม่มีค าอธบิายรายวิชา 
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ริยรรมในการวิจัย 

ภษ521   วัจนปฏบัิติศาสตร์และปริจเฉท

วิเคราะห์ 3(2–2–5) 

LI521 Pragmatics and Discourse 

Analysis 

ทฤษฎีวัจนกรรม  หลักการใช้ความ

ร่วมมือในการสนทนา  ความสภุาพ  การ

วิเคราะห์ความหมายของถ้อยค าในบริบท  

การใช้ภาษาในบริบททางสงัคม  บทบาท

และอทิธพิลของผู้ส่งสาร-ผู้รับสารในการ

สนทนา  การวเิคราะห์บทสนทนาและ

ปริจเฉทวเิคราะห์เชงิวิพากษ ์ รวมถึงการ

วิเคราะห์ภาษาที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ 

วิทยุ  โทรทศัน ์และอเิลก็ทรอนิกส ์

ภษด521 วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 

3(2-2-5) 

LDC521 Multimodal Discourse Analysis 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษา บทบาทและ

อทิธิพลของผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร อ านาจ อุดมการณ์ ใน

วาทกรรมสื่อหลากรูปแบบที่สื่อโดยภาพ สัญญะ และ

ข้อความผ่านสื่อ การเลือกใช้สัญญะของผู้ส่งสาร การ

น าเสนออัตลักษณ์ ความคิด การวิพากษ์ประเด็นทาง

สังคม ความเหลื่อมล ้าหรือความไม่เท่ากันในสังคม

ผ่านภาษาหรือสญัญะในสื่อหลากรูปแบบ  

- รายวิชาใหม่ 

- รวมเนื้อหาบางส่วนของปริจเฉท

วเิคราะห์จาก ภษ521 วจันปฏบัิติ

ศาสตร์และปริจเฉทวเิคราะห์ 

- ภษด522 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

LDC522 Technology-Mediated 

Communication 

วิวัฒนาการของการสื่อสารของมนุษย์ ลักษณะและ

ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยผ่าน

เทคโนโลยีการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับ ปัญญ าป ระดิ ษ ฐ์  ผลกระทบของการใช้ค า 

โครงสร้าง และความหมายของภาษาที่ผ่านเทคโนโลยี 

จริยธรรมในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี  

- รายวิชาใหม่ 

- ภษด524 วาทศาสตรใ์นการสื่อสารดิจิทลั 3(2-2-

5) 

LDC524 Rhetoric in Digital Communication 

วิธีการและทฤษฎีทางวาทศาสตร์ การวิเคราะห์

บทบาทของวาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล กลวิธีใน

การโน้มน้าวและการจูงใจในบริบทของการสื่อสารของ

มนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

- รายวิชาใหม่ 

- ภษด531 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3(2-2-5) 

LDC531   Corpus Linguistics  

การรวบรวมและจัดเกบ็ข้อมูล ประเภทของข้อมูล 

รูปแบบของคลังข้อมูลภาษา การออกแบบคลังข้อมูล

ภาษาเขียนและภาษาพูด การวเิคราะห์คลังข้อมูล

ภาษาเพื่อการเรียนการสอนภาษา การวิจัย

ภาษาศาสตร์ และการศึกษาในสื่อดิจิทลั 

- รายวิชาใหม่ 

- ภษด532 โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อการวเิคราะห์ - รายวิชาใหม่ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียดการเปลีย่นแปลง 

ทางภาษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

LDC532 Programing for Linguistic Analysis 

การเขียน โปรแกรมด้วยภาษาไพธอน เพื่ อการ

ประมวลผลภาษา ชนิดของข้อมูล ฟังก์ชัน อัลกอริธึม 

ไลบรารี่ส าหรับการวิเคราะห์ภาษา การจัดการกับ

คลังข้อมูลภาษา 

- ภษด533 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

LDC533 Computational Linguistics 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และภาษามนุษย์ 

วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ภาษามนุษย์ด้วย

เทคนิคที่ เกี่ยวข้องกับหลักทางภาษาศาสตร์ การ

ประยุกต์ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เข้ากับแอปพลิเค

ชันทางเทคโนโลยีทางภาษาด้วยภาษาไพธอน 

- รายวิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน กบั  

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 
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มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์

AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์TQF 

1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

2 

ความรู้ 

3 

ทกัษะทางปัญญา 

4 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5 

การวิเคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 

คุณลักษณะ

พิเศษของนิสติ/ 

สมรรถนะของ

หลักสตูร 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

PLO 1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั 

● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

PLO 2 สามารถวิเคราะห์ภาษา วพิากษ ์และ

แก้ไขปัญหาทีเ่กดิข้ึนในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั

ด้วยการวิจัย 

● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 

PLO 3 สามารถท างานร่วมกนัเป็นทมี และ

สื่อสารกบัผู้อื่นได้ดี 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 

PLO 4 สามารถพฒันางานวจิัยด้านภาษาศาสตร์

ในการสื่อสารดิจิทลั เพื่อให้เกดิการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

 Program Learning Outcome (PLO) 

1 2 3 4 

วิชาเฉพาะ     

1. วิชาบงัคับ     

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์* (ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์

ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกติ) 

●    

ภษด512  ค าและโครงสร้างประโยค ● ○ ● ○ 

ภษด513  ความหมายและการตคีวามในภาษา ● ○ ● ○ 

ภษด521  วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ ○ ● ○ ○ 

ภษด522  การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี ○ ● ○ ○ 

ภษด541  วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั ○ ● ○ ● 

ภษด542  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั ○ ● ○ ● 

2. วชิาเลือก     

ภษด511  ระบบเสยีงในภาษาธรรมชาต ิ ● ○ ● ○ 

ภษด523  ภาษาศาสตร์สงัคมในการสื่อสารดิจิทลั ○ ● ○ ○ 

ภษด524  วาทศาสตรใ์นการสื่อสารดิจิทลั ○ ● ○ ○ 

ภษด525  การออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั ○ ● ○ ○ 

ภษด531  ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ○ ● ○ ○ 

ภษด532  โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ○ ● ○ ○ 

ภษด533  ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร ์ ○ ● ○ ○ 

ภษด543  การศึกษาเฉพาะเรื่อง ○ ● ○ ○ 

สพท681  สารนพินธ ์ ○ ● ○ ● 

ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท ○ ● ○ ● 
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ภาคผนวก ซ  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) ในสาขาวิชาเอก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลลพัธก์ารเรียนรูที้่คาดหวงัระดบัหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ในสาขาวิชาเอก 

รหสัวิชา ช่ือวิชา* 
จ านวน

หนว่ยกิต 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 

(รายวิชาชั้นปีที่ 1)      

วิชาบงัคบั      

ภษด501 ภาษาและภาษาศาสตร์* (ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทาง

ภาษาศาสตร์ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกติ) 

- R, U    

ภษด512  ค าและโครงสร้างประโยค 3 Ap  Ap  

ภษด513  ความหมายและการตคีวามในภาษา 3 Ap  Ap  

ภษด521  วาทกรรมวิเคราะห์ในสื่อหลากรูปแบบ 3  An   

ภษด522  การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 3  An   

ภษด541  วิธวีิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3  An  E 

ภษด542  สมัมนาด้านภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั     E 

วิชาเลือก      

ภษด511  ระบบเสยีงในภาษาธรรมชาติ 3 Ap  Ap  

ภษด523  ภาษาศาสตร์สงัคมในการสื่อสารดิจิทลั 3  An   

ภษด524  วาทศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทลั 3  An   

ภษด525  การออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั 3  An   

ภษด531  ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3  An   

ภษด532  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ 3  An   

ภษด533  ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3  An   

ภษด543  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3  An   

      

(รายวิชาชั้นปีที่ 2)      

สพท681  สารนพินธ ์ 6  An  E, C 

ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12  An  E, C 

*  แผนที่แสดงความรับผิดชอบของรายวิชา ต่อผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูรโดยอาจใช้อกัษรแสดงล าดับ

ขั้นของการเรียนรู้  เช่น  

 R หมายถึง  Remembering   (จ า) 

 U หมายถึง  Understanding  (เข้าใจ) 

 Ap หมายถึง  Applying  (น าไปใช้) 

 An หมายถึง  Analyzing  (วิเคราะห์) 

 E หมายถึง  Evaluating  (ประเมินค่า) 

 C หมายถึง  Creating   (สร้างสรรค์) 


