รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Linguistics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ภาษาศาสตร์ )
ปร.ด (ภาษาศาสตร์ )
Doctor of Philosophy (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
60 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรั บเข้ าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
มี ข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และคณะมนุษยศาสตร์ กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ภาคผนวก ช) ดังนี ้
1) Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
3) School of Information and Communication, Meiji University ประเทศญี่ปนุ่
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรใหม่ โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี ้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2557
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 4 เดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2561
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ
2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน
3. นักวิจยั ด้ านภาษา
4. ผู้นาองค์กรการศึกษา
5. นักวิชาการ
6. นักแปล
7. นักเขียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

คุณวุฒกิ ารศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ผศ. ดร.สุกญ
ั ญา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535
เรื องจรูญ
M.A. (TESOL), 2539
Ph.D. (Linguistics), 2548

2

3

ผศ. ดร.ศิริพร
ปั ญญาเมธีกลุ

อ.ดร.อรรถสิทธิ์
บุญสวัสดิ์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์ ), 2541
อ.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2546
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ ), 2544
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Portland State University,
USA
University of British
Columbia, Canada
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
ประชาชน

3-2299-00125-47-1

3-1012-02948-08-5

3-2604-00375-69-1

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2565) คือ การ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้ างความรู้ และนวัต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศในยุคโลกาภิ วัฒ น์ รวมทัง้
สนับสนุนการพัฒ นาที่ยั่งยืนของท้ องถิ่นไทย โดยใช้ กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและ
เครื อข่ายอุดมศึกษาบนพื น้ ฐานของเสรี ภ าพทางวิช าการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพของครูที่ส่งผลต่อ
การพัฒ นาไว้ ว่า การพัฒ นาคุณ ภาพอุดมศึก ษาจะประสบความส าเร็ จ ได้ ง่ ายขึน้ หากตัวป้ อนที่ เข้ าสู่ระบบ
อุดมศึกษามีคณ
ุ ภาพทังในเชิ
้
งวิชาการและมิติความสมบูรณ์ของมนุษย์ด้านอื่นๆ อย่างไรก็ ตาม จากข้ อเท็จจริ งที่
ปรากฏพบว่า เยาวชนในระดับ การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานของไทยมี ความอ่อนด้ อยในหลายด้ านนับ ตัง้ แต่ค วาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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3

สามารถในการอ่านและการทาความเข้ าใจในภาษาที่อ่าน ซึ่งเป็ นรากฐานของการเรี ยนรู้ในวิชาการและในชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอันเป็ นพื ้นฐานสาคัญในชีวิตประจาวัน การ
เข้ าสูอ่ าชีพและการเผชิญเพื่อความอยูร่ อดท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ โดยพื ้นฐานแล้ วหากครูมีความอ่อนแอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเชิงวิชาการ ขาดการเตรี ยมตัว การใช้ ชีวิตเพื่อสร้ างสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ผลผลิตที่ได้ ซึ่ง
หมายถึงเยาวชนของชาติก็จะมีความอ่อนแอลงไปทุกขณะ หากแก้ ปัญหาคุณภาพครูไม่ได้ ปั ญหาพื ้นฐานนี ้ก็จะ
บัน่ ทอนขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรง ประเด็นดังกล่าวมีจดุ วิกฤตอยู่ 3 ประการ คือ การที่
ผู้มีความสามารถไม่สนใจที่จะศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู ข้ อจากัดในกระบวนการผลิตครูของหน่วยผลิตครูใน
อุดมศึกษา และความอ่อนแอของครู ประจาการในเชิงคุณภาพและการพัฒนาตนเอง ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของ
สถาบันการอุดมศึกษาที่จะเข้ าไปช่วยพัฒนาครูและผลิตครู หลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้และสื่อสาหรับการสร้ าง
และการด ารงสัง คมพหุ ลัก ษณ์ พ หุ วัฒ นธรรม ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นการเปิ ดโลกทัศ น์ การเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น และ
ประสิทธิภาพของการเรี ยนรู้ของนักศึกษาทางด้ านภาษาและวัฒนธรรมของต่าง ประเทศและเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การอุดมศึกษาไทยในรอบหลายปี ที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ พ.ศ. 2555 เมื่อรวมกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 5 กลุ่มเข้ าด้ วยกัน คือ กลุม่ มหาวิทยาลัยรัฐเดิม กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กลุ่ม มหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยชุมชน จะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารวม
เป็ น 170 สถาบั น กระจายอยู่ ใ นนครหลวง หั ว เมื อ ง และภู มิ ภ าคต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ หากรวมสถาบั น
ระดับอุดมศึกษาที่สงั กัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จานวนจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 262 แห่ง จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่
มากขึ ้น หมายถึง สัดส่วนจานวนบุคลากรระดับปริ ญญาเอกเป็ นที่ต้องการมากขึ ้นด้ วย ปั ญหาการขาดแคลน
บุคลากรระดับปริ ญญาเอกส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2554 สานักงานการอุดมศึกษาเสนอขอทุนรัฐบาลจานวนเกือบหก
หมื่นล้ านเพื่อแก้ วิกฤตขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกในประเทศไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาศาสตร์ เล็งเห็นความสาคัญของ
การผลิตบุคลากรระดับสูงที่สามารถสร้ างองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งถึงแก่นแท้ ของ
ภาษา ซึ่งเป็ นแกนหลักในการเรี ยนและการสอนในทุกภาษา ทัง้ นี ้ เพื่ อแก้ ปัญ หาการขาดแคลนบุค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญและมีความลุ่มลึกด้ านภาษา เนื่องจากภาษาศาสตร์ เป็ นการศึกษาอย่าง
เป็ นระบบด้ วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นศาสตร์ ที่ส่งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบทาให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ ภาษา การใช้ ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ความรู้ทางภาษาศาสตร์ จึงเป็ น
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พื น้ ฐานส าคัญ ส าหรั บ ผู้ที่ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกับ ภาษาทัง้ ครู อาจารย์ นัก แปล ล่ า ม นัก วิ จัย วิ เคราะห์ ภ าษา
นักวิชาการ นักเขียน
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมุ่งมัน่ ในการเป็ นองค์กรชันน
้ าแห่งการเรี ยนรู้และวิจยั บนฐานการศึกษาและ
คุณธรรม รวมทัง้ การสร้ างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล กอปรด้ วยสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม
ดังกล่าวมาข้ างต้ น ภาควิชาภาษาศาสตร์ จึงให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
ภาษาศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ มีความเชี่ยวชาญ ลุ่มลึกและมีความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้งถึงแก่นแท้ ของภาษา ซึ่งเป็ นแกนหลักในการเรี ยนและการสอนทุกภาษา อันจะเป็ นการผลิตและพัฒ นา
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสูต่ ลาดแรงงานและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิจยั ด้ านภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มุ่งผลิตดุษฏีบณ
ั ฑิตที่มีความเป็ นเลิศ
ด้ านภาษาศาสตร์ เน้ นศักยภาพด้ านวิชาการและวิจยั เพื่อตอบสนองและสนับสนุนในทุกศาสตร์
แห่งภาษา
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต
ที่มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
1. มีความรู้ ในทฤษฎี ภาษาศาสตร์ และมี ศกั ยภาพในการทาวิจัยขันสู
้ งด้ านภาษาศาสตร์
และสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการเรี ยนการสอนภาษา
2. มีความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์ กับศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังวั
้ ฒนธรรม
และความหลากหลายของชาติพนั ธุ์
3. มีจิตสาธารณะ คุณ ธรรม จริ ยธรรม อนุรักษ์ ภาษาและวัฒ นธรรม เพื่อพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมและสังคมโลก
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
แผนการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
 ทาวิจยั เพื่อวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้ หลักสูตร

กลยุทธ์

ตัวบ่ งชี ้

 นาผลการประเมินการ
 มคอ. 7 รายงานผลการ
ดาเนินงานที่รายงานใน
ดาเนินการของหลักสูตร
มคอ.7 มาเป็ นข้ อมูลในการ
ทาวิจยั
 กาหนดให้ นิสิตปี สุดท้ าย/
 รายงานผลการประเมิน
บัณฑิตใหม่ อาจารย์ผ้ สู อน
จากนิสิต ปี สุดท้ าย/
และอาจารย์พิเศษประเมิน
บัณฑิตใหม่ อาจารย์
หลักสูตร
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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แผนการพัฒนา/
แผนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่ งชี ้

 ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มี
คุณภาพหลักสูตร



 จัดท าหลัก สูตรปรั บปรุ ง ฉบับ ร่ าง 
ตามกรอบเวลาที่กาหนด



 รายงานการประเมินความ
พึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่
คุณภาพหลักสูตร
วิเคราะห์สถานการณ์
 สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ส่งผลต่อความต้ องการ
การผลิตบัณฑิต
ของตลาดแรงงาน
วิเคราะห์ภาวะการณ์ได้ งาน  จานวนดุษฏีบณ
ั ฑิตได้
ทาของบัณฑิต
งานทาร้ อยละ100
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
 รายงานสรุปผลการ
สถาบันการศึกษาทัง้
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและเอกชน รวมทังผู
้ ้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียมา
วิพากษ์หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรตามผล
 หลักสูตรฉบับปรับปรุง
การวิพากษ์

การพัฒนาการเรียนการสอน
 พัฒนาคณาจารย์ด้านการทาวิจยั  สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจยั  ร้ อยละของอาจารย์
และการเรี ยนการสอน
ร่วมกับสถาบันอื่นและผลิต
ประจาที่มีงานวิจยั ร่วมกับ
งานวิจยั สหสาขาวิชาทัง้
สถาบันอื่นและ
ระดับชาติและนานาชาติ
สหสาขาวิชา
 สนับสนุนแหล่งทุนในการ  ร้ อยละของอาจารย์
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั
ประจาที่มีผลงานวิจยั
ทังในระดั
้
บชาติและ
ตีพิมพ์เผยแพร่
นานาชาติ
 สนับสนุนให้ อาจารย์
 ร้ อยละของอาจารย์
นาเสนอผลงานวิจยั ทังใน
้
ประจาที่นาเสนอผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ
วิชาการทังในระดั
้
บชาติ
และนานาชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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แผนการพัฒนา/
แผนการเปลี่ยนแปลง

 พัฒนานิสิตด้ านการทาวิจยั

กลยุทธ์

ตัวบ่ งชี ้

 สนับสนุนให้ อาจารย์เป็ น  ร้ อยละของการเป็ น
ศาสตราจารย์รับเชิญ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(Visiting scholars)
 บูรณาการการวิจยั และการ  ร้ อยละของกิจกรรมหรื อ
เรี ยนการสอนกับการ
โครงการบริ การวิชาการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ชุมชนและสังคม
ความต้ องการพัฒนาและ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของสังคมต่ออาจารย์
ประจา
 สนับสนุนให้ นิสิตตีพิมพ์/  จานวนนิสิตที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่และนาเสนอ
นาเสนอผลงานวิจยั คิด
ผลงานวิจยั ใน
เป็ นร้ อยละ 100
วารสารวิชาการ/การ
 จานวนบทความวิจยั ที่
ประชุมวิชาการระดับ
ตีพิมพ์/นาเสนอใน
นานาชาติ
วารสารวิชาการ/การ
 สนับสนุนให้ นิสิตร่วมทา
ประชุมวิชาการระดับ
วิจยั กับคณาจารย์ใน
นานาชาติ
สถาบัน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก) และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2) เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา การสื่อสาร ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้ องกับภาษา ต้ องได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรื อเป็ น
บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มีสิทธิ์สมัครเข้ าศึกษาได้
3) เป็ นผู้มีความรู้และมีทกั ษะในการใช้ ภาษาอังกฤษในระดับดี
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
ภาควิชาฯ ได้ สรุปปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า ดังต่อไปนี ้
1) นิสิตมีความรู้พื ้นฐานทางด้ านภาษาศาสตร์ ไม่เท่าเทียมกัน
2) นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากนิสิตส่วนมากมีพื ้นฐานทางด้ านภาษาและมนุษยศาสตร์
ซึง่ ถูกฝึ กมาในลักษณะการมองภาพรวมมากกว่าการหาเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
3) นิสิตขาดทักษะการโต้ แย้ งเชิงวิชาการ
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
ภาควิชาฯ มีวิธีการดาเนินการช่วยเหลือนิสิตอย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี ้
1) กาหนดให้ นิสิตเรี ยนรายวิชาภาษาศาสตร์ ร่วมแบบไม่นบั หน่วยกิตกับนิสิตระดับปริ ญญาโทในบาง
รายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) กาหนดให้ อาจารย์จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยฝึ กนิสิตให้ วิเคราะห์ข้อมูลภาษา และนาเสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน พร้ อมทังเขี
้ ยนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยั ในแต่ละรายวิชา
3) กาหนดให้ ทุก รายวิช าระบุให้ ก ารมี ส่วนร่ วมในชัน้ เรี ยน การแสดงความคิด เห็ น การโต้ แ ย้ ง ทาง
วิชาการ เป็ นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์การประเมินผล
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษาและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จำนวนนิสิตแต่ละปี กำรศึกษำ
2557
2558
2559
2560
จำนวนที่คำดว่ำจะรับ
8
8
8
8
จำนวนที่คำดว่ำจะสำเร็จ
8
จำนวนสะสม
8
16
24
32
หมายเหตุ : จานวนนิสิตที่จะรับเข้ าศึกษาในแต่ละปี การศึกษา 10 คน
จำนวนนิสิต

2561
8
8
40

2.6 งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยใช้ งบประมาณ
ประจ าปี ที่ ม หาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒและคณะมนุษ ยศาสตร์ จัดสรรให้ ภ าควิช าฯ เพื่ อ ผลิต บัณ ฑิ ต ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยมีการประมาณการค่าใช้ จา่ ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ดังนี ้
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งบประมาณของหลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
(กาหนดระยะเวลาเรี ยน 3 ปี )
รายการ
หมวดค่ าการจัดการเรี ยนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 1500 บาทต่อชัว่ โมง x 16 ครัง้ ต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน (ทังหลั
้ กสูตร)
ค่าใช้ จ่ายในการจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลักสูตร
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ใช้ สาหรับนิสิต
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรื ออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสิตขันต
้ ่า 8 คน)
หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันต
้ ่า 5%)
งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขันต
้ ่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรื อค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ……
หมวดค่ าปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี )
ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

ค่ าใช้ จ่าย

ยอดสะสม
(ต่ อหัว)

576,000
90,000
200,000
50,000
10,000
926,000
115,750

115,750

11,575
5,787.50
5,787.50
-

127,325

10,000
10,000

137,325

17,362.50 154,687.50
42,912 197,599.50
13,080
9,000
3,120
17,712
200,000

*หมายเหตุ ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการไปต่ างประเทศ
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (แบบ 2.1) เป็ นแบบการศึกษาที่เน้ นการทาวิจยั โดย
ศึก ษารายวิช าไม่น้ อยกว่า 24 หน่วยกิ ต และท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ 36 หน่วยกิ ต จ านวนหน่วยกิ ต รวม ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

หน่ วยกิต
15
9
36
60

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรี ยน 15 หน่วยกิต ดังนี ้
ภษ 711 สัทวิทยาขันสู
้ ง
LI 711 Advanced Phonology
ภษ 712 วากยสัมพันธ์ขนสู
ั้ ง
LI 712 Advanced Syntax
ภษ 713 อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ ขนสู
ั้ ง
LI 713 Advanced Semantics and Pragmatics
ภษ 751 การวิจยั ด้ านภาษาศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
LI 751 Advanced Research in Linguistics
ภษ 752 สัมมนาภาษาศาสตร์
LI 752 Seminar in Linguistics

3 (2 – 2 – 5)
3 (2 – 2 – 5)
3 (2 – 2 – 5)
3 (2 – 2 – 5)
3 (1 – 4 – 4)

2. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ นิสิตเลือกจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ต่อไปนี ้ จานวน 9 หน่วยกิต และหาก
นิสิตสนใจวิชาในกลุม่ อื่นสามารถเรี ยนเพิ่มเติมได้
กลุ่มภาษาศาสตร์
ภษ 714 วิธีวิเคราะห์และโต้ แย้ งทางภาษาศาสตร์
3 (2 – 2 – 5)
LI 714 Linguistic Analysis and Argumentation
ภษ 815 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3 (3 – 0 – 6)
LI 815 Interface between Morphology and Syntax
ภษ 816 ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์กบั อรรถศาสตร์
3 (3 – 0 – 6)
LI 816 Interface between Syntax and Semantics
ภษ 817 ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และปริจเฉท
3 (3 – 0 – 6)
LI 817 Interface between Pragmatics and Discourse
กลุ่มภาษาศาสตร์ ประยุกต์
กลุ่มภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
ภษ 721 ภาษาศาสตร์ ปริชาน
LI 721 Cognitive Linguistics
ภษ 822 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านภาษาศาสตร์ จิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

13

LI 822 Current Issues in Psycholinguistics
ภษ 823 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านการรับภาษาและการสอนภาษา
LI 823 Current Issues in Language Acquisition and
Language Teaching
กลุ่มภาษาศาสตร์ สังคม
ภษ 731 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านภาษาศาสตร์ สงั คม
LI 731 Current Issues in Sociolinguistics
ภษ 832 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านปริ จเฉทอิเล็กทรอนิกส์
LI 832 Current Issues in Electronic Discourse
ภษ 833 การฟื น้ ฟูภาษา
LI 833 Language Revitalization

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุ่มการสอนภาษา
ภษ 741 นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 741 Policy and Curriculum Planning in Language Teaching
ภษ 842 นวัตกรรมและการสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 842 Innovation and Language Teaching
ภษ 843 ปริจเฉทวิเคราะห์เพื่อการสอนภาษา
3 (3 – 0 – 6)
LI 843 Discourse Analysis for Language Teaching
3. ปริญญานิพนธ์
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
LI 899 Thesis 36 หน่วยกิต
ความหมายของรหัสวิชา
1) รหัสตัวอักษร
ภษ (LI) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)
2) รหัสตัวเลข
- ตัวเลขแรก หมายถึง ชันปี
้
7 หมายถึง
ปริญญาเอก ปี 1
8 หมายถึง
ปริญญาเอก ปี 2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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- ตัวเลขกลาง หมายถึง กลุ่มวิชา
ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง
เลข 1
หมายถึง
ภาษาศาสตร์
เลข 2
หมายถึง
ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
เลข 3
หมายถึง
ภาษาศาสตร์ สงั คม
เลข 4
หมายถึง
การสอนภาษา
เลข 5
หมายถึง
วิจยั
เลข 9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
- ตัวเลขท้ าย หมายถึง ลาดับที่รายวิชาตามตัวเลขกลาง
3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่ วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทังหมดของรายวิ
้
ชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จานวนชัว่ โมงที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภษ 711
ภษ 712
ภษ 713

ชื่อวิชา
สัทวิทยาขันสู
้ ง
วากยสัมพันธ์ ขนสู
ั้ ง
อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภษ 751
ภษ 752
วิชาเลือก

ชื่อวิชา
การวิจยั ด้ านภาษาศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
สัมมนาภาษาศาสตร์
เลือก 1 รายวิชา จากกลุม่ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับหัวข้ อ
ปริ ญญานิพนธ์
รวม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาเลือก

ชื่อวิชา
เลือก 2 รายวิชา จากกลุม่ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับหัวข้ อ
ปริ ญญานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต
6
6

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภษ 899

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
12
12

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
12
12

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
12
12

ปริ ญญานิพนธ์
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภษ 899

ปริ ญญานิพนธ์
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภษ 899

ปริ ญญานิพนธ์
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภษ 711 สัทวิทยาขันสู
้ ง
3 (2 – 2 – 5)
LI 711 Advanced Phonology
ทฤษฎีสทั วิทยาและระบบเสียงภาษา อธิบายความเป็ นไปได้ และคาดคะเนความเป็ นไปไม่ได้ ของระบบ
หน่วยเสียงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างสัทศาสตร์ และสัทวิทยา สัทวิทยาเพิ่มพูน สัท
วิทยาแยกส่วน สัทวิทยาเหนื อหน่วยแยกส่วน สัทวิทยาสัทสัม พันธ์ สัทวิทยาคาศัพ ท์ ฝึ กวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ อภิปรายและเปรี ยบเทียบทฤษฎีสทั วิทยาคลาสสิคและทฤษฎีสทั วิทยาร่วมสมัย
This course covers phonological theories and the sound system of languages. Students will
learn to describe and make predictions about possible and impossible sound patterns based on
scientific knowledge and to analyze empirical data. The focus of this course is on the interaction
between Phonetics and Phonology, Generative Phonology, Segmental Phonology, Autosegmental
Phonology, Prosodic Phonology, and Lexical Phonology. The comparison of the classic theories to
contemporary theories will be discussed.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ภษ 712 วากยสัมพันธ์ขนสู
ั้ ง
3 (2 – 2 – 5)
LI 712 Advanced Syntax
มโนทัศน์พื ้นฐานของทฤษฎีวากยสัมพันธ์ ไวยากรณ์โครงสร้ างวลี วากยสัมพันธ์ เอกซ์บาร์ กฎปริ วรรต
มินิมลั ลิซมึ่ รวมทังหลั
้ กการและข้ อจากัดสากล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม
This course introduces issues from past to current generative theories of syntax; Phrase
Structural Rule; X-bar theory; Generative Grammar and Minimalism. Principles and universal
constraints are included. Description and critical syntactic analysis on empirical data are
emphasized.
ภษ 713 อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ ขนสู
ั้ ง
3 (2 – 2 – 5)
LI 713 Advanced Semantics and Pragmatics
การวิเคราะห์ทฤษฎี อรรถศาสตร์ และแนวคิดวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ทฤษฎี อรรถศาสตร์ โครงสร้ าง ทฤษฎี
อรรถศาสตร์ หน้ าที่ ทฤษฎีอรรถศาสตร์ ปริ ชาน ทฤษฎีวจั นกรรม ทฤษฎีความสุภาพ หลักการให้ ความร่วมมือใน
การสนทนา รวมถึงการฝึ กวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาษาที่อยูใ่ นความสนใจโดยใช้ กรอบทฤษฎีที่เหมาะสม
This course explores advanced topics in semantics and pragmatics. Students will analyze
empirical data of interest using the theories of Structural Semantics, Functional Semantics, Cognitive
Semantics, Speech Acts, Politeness, and the Cooperative Principle.
ภษ 714 วิธีวิเคราะห์และโต้ แย้ งทางภาษาศาสตร์
3 (2 – 2 – 5)
LI 714 Linguistic Analysis and Argumentation
การวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายประเด็นสาคัญและข้ อโต้ แย้ งในงานวิจยั ด้ านภาษาศาสตร์ หาเหตุผล
ที่นามาใช้ สนับสนุนหรื อ โต้ แย้ งการวิเคราะห์ของงานวิจยั นัน้ เขียนรายงานเปรี ยบเทียบทฤษฎีที่ใช้ วิเคราะห์และ
ข้ อโต้ แย้ งของงานวิจยั ที่อยูใ่ นความสนใจ
Students are trained to make a summary of linguistic papers and recognize the
argumentation used to support or refute the proposal made in the paper as well as to write an
argumentative paper comparing the analyses and argumentation of papers related to their field of
interest.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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17

ภษ 721 ภาษาศาสตร์ ปริชาน
3 (3 – 0 – 6)
LI 721 Cognitive Linguistics
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและระบบปริ ชานของมนุษย์ การจัดประเภท ทฤษฎีต้นแบบ แบบจาลอง
ทางความคิด ทฤษฎี พื น้ ที่ ความคิด ทฤษฎี การหลอมรวมมโนทัศน์ ไวยากรณ์ ปริ ชาน ไวยากรณ์ หน่วยสร้ าง
รวมทัง้ การประยุก ต์ แ นวคิด และทฤษฎี ภ าษาศาสตร์ ป ริ ช านมาใช้ ในด้ า นการสอนภาษาและการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางภาษา
This course explores the relationship between language and human cognition,
categorization, prototype theory, idealized cognitive models, mental space theory, conceptual
blending, cognitive grammar, construction grammar, and the application of the approaches and
theories to language pedagogy and linguistic phenomena.
ภษ 731 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านภาษาศาสตร์ สงั คม
3 (3 – 0 – 6)
LI 731 Current Issues in Sociolinguistics
ประเด็นด้ านภาษาศาสตร์ สงั คมที่อยูใ่ นความสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปั จจัยทางสังคมของ
ผู้ใช้ ภาษา การแปรของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา ทัศนคติทางภาษา นโยบายภาษา และการทาให้ เป็ น
ภาษามาตรฐาน รวมทังงานวิ
้
จยั ทางด้ านภาษาศาสตร์ สงั คม
This course explores current issues in sociolinguistics, the relationships between language
and social variables, language variation, language change, language attitudes, language policy,
language standardization, including research in sociolinguistics
ภษ 741 นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 741 Policy and Curriculum Planning in Language Teaching
แนวคิด นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ
วิเคราะห์หลักการ ข้ อดี และข้ อจากัดของหลักสูตรการสอนภาษา พัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาที่สอดคล้ อง
กับนโยบายการสอนภาษาของประเทศ
This course focuses on content and task-based regarding the national education context
and policies on first and second language teaching. Students are trained to analyze the strengths
and weaknesses of the language curriculum implementation and required to develop curriculum on
their own that complies with the national language teaching policies and teaching methodologies
that are most applicable to the nation’s education system.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ภษ 751 การวิจยั ด้ านภาษาศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
3 (2 – 2 – 5)
LI 751 Advanced Research in Linguistics
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณด้ านภาษาศาสตร์ ฝึ กตังสมมติ
้
ฐานและคาถามในงานวิจยั วิธีเก็บ
ข้ อมูลภาษา การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา สรุปผลการวิจยั การนาผลงานวิจยั ไปพัฒนาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องและสังคม
ฝึ กเขียนบทคัดย่อ การอ้ างอิง การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจยั ในวารสารวิช าการ
ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ คุณธรรม จรรยาบรรณของนักวิจยั
This course focuses on quantitative and qualitative methods in Linguistics. Practical
experience on testing hypotheses and writing research questions, eliciting data from native
speakers and analyzing linguistic data are developed. Students will gain experience writing
abstracts and references, presenting papers at linguistics conferences, and locating articles from
non-prestigious to prestigious journals. Ethical paradigms of language research are considered.
ภษ 752 สัมมนาภาษาศาสตร์
3 (1 – 4 – 4)
LI 752 Seminar in Linguistics
ศึกษาบทความวิชาการและบทความวิจยั ด้ านภาษาศาสตร์ โดยเน้ นการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐาน
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาร่วมสมัยและที่อยู่ในความสนใจของนิสิต อภิปรายแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยนาแนวคิด
และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ มาประยุกต์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจยั
Research papers and articles on Linguistics are discussed. A problem-based learning
approach is applied to deal with the issues and concerns of theoretical and applied linguistics in
order to improve the quality of research.
ภษ 815 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3 (3 – 0 – 6)
LI 815 Interface between Morphology and Syntax
ความเชื่อมโยงระหว่างระบบหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ อภิปรายประเด็นและข้ อโต้ แย้ งและวิเคราะห์
หน่วยคาและประโยค โดยใช้ ทฤษฎีทฤษฎีมินิมลั ลิซมึ่ และทฤษฎีการสร้ างคาในวากยสัมพันธ์
This course explores the interface between morphology and syntax. Students analyze the
empirical morphosyntactic phenomena from a wide variety of languages employing Minimalism and
Distributed Morphology theories.
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ภษ 816 ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์กบั อรรถศาสตร์
3 (3 – 0 – 6)
LI 816 Interface between Syntax and Semantics
ความเชื่อมโยงระหว่างอรรถศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ อภิปรายประเด็นและข้ อโต้ แย้ ง และวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ ภ าษาด้ านประพจน์ การกด้ านความหมาย การอ้ าง การปฏิ เสธ ตัวบ่งปริ ม าณ โดยใช้ ทฤษฎี
วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ แบบแผน
This course explores the interface between syntax and semantics. Theoretical questions
concerning interface issues and problems; propositions; semantic cases; anaphora; negation and
quantifiers are examined. Students are required to conduct an in-depth analysis using syntactic
theories and Formal Semantics Theory.
ภษ 817 ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และปริจเฉท
3 (3 – 0 – 6)
LI 817 Interface between Pragmatics and Discourse
ความเชื่อมโยงระหว่างวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ กบั ปริจเฉท อภิปรายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ ภาษา
และการตีความในบริ บททางสังคม โดยใช้ ทฤษฎีวจั นกรรม หลักการให้ ความร่วมมือในการสนทนา ความสุภาพ
การวิเคราะห์ บ ทสนทนา ปริ จ เฉทวิเคราะห์ เชิ งวิพ ากษ์ รวมทัง้ วิเคราะห์ ภ าษาที่ ป รากฏในสื่ อ สิ่งพิ ม พ์ วิท ยุ
โทรทัศน์ และอิเล็กทรอนิกส์
This course explores the interface between Pragmatics and Discourse found in language
use contexts under theories such as Speech Acts, Cooperative Principle, Politeness, Conversational
Analysis, and Critical Discourse Analysis. Critical analyses on language use through specific genres
such as print, broadcast and electronic media are required.
ภษ 822 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
3 (3 – 0 – 6)
LI 822 Current Issues in Psycholinguistics
ประเด็นด้ านภาษาศาสตร์ จิตวิท ยาที่อยู่ในความสนใจ แนวคิดทฤษฎี การทดลอง และการวิเคราะห์
ด้ านการรับภาษา การประมวลผลภาษา ภาษาศาสตร์ ประสาทวิทยา รวมทัง้ ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนรู้
ภาษา
This course explores current topics in psycholinguistics, including both theoretical
approaches and experimental and analytical issues in language acquisition, language processing,
neurolinguistics and factors related to language learning.
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ภษ 823 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านการรับภาษาและการสอนภาษา
3 (3 – 0 – 6)
LI 823 Current Issues in Language Acquisition and
Language Teaching
ประเด็ น ปั จ จุบัน ด้ านการรั บ ภาษาและการสอนภาษาที่ อ ยู่ในความสนใจ ความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง
กระบวนการรับภาษากับวิธีสอนภาษา และนวัตกรรมการสอนภาษา การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาด้ านการสอน
ภาษาในปั จจุบนั และแนวทางแก้ ปัญหา
This course emphasizes on current topics integrating between language acquisition and
language teaching, the relationship between orders of acquisition and teaching methods and
teaching innovation. Current issues in language education and how to tackle problems are
discussed and constructive solutions are suggested.
ภษ 832 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านปริ จเฉทอิเล็กทรอนิกส์
3 (3 – 0 – 6)
LI 832 Current Issues in Electronic Discourse
ประเด็นปั จจุบนั ด้ านการใช้ ภาษาในการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้ องสนทนา เว็บบล็อก กระดาน
สนทนา เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ การวิ เคราะห์ บ ทบาท อิ ท ธิ พ ล และผลกระทบของการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ และปริจเฉทวิเคราะห์
This course explores current issues of language use in chat rooms, web blogs, web boards,
and social networks. Students analyze empirical data using theories of Semantics, Pragmatics, and
Discourse Analysis.
ภษ 833 การฟื น้ ฟูภาษา
3 (3 – 0 – 6)
LI 833 Language Revitalization
วิกฤตทางภาษาและความพยายามในการฟื ้นฟูภ าษาที่ ใกล้ สูญ โดยเน้ น ไปที่ ภ าษาชนกลุ่ม น้ อยใน
ประเทศไทย การจัดประเภทของภาษา สารวจลักษณะของภาษา ความหมายของวิกฤตทางภาษา ปั จจัยที่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษา และการอนุรักษ์ ภาษาที่ใกล้ สญ
ู
This course explores language endangerment and linguistic revitalization efforts, focusing on
endangered languages of Thailand. Topics include language classification and a survey of major
features of the languages, what it means for a language to be endangered, the factors that
contribute to language shift, and efforts to maintain endangered languages.
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ภษ 842 นวัตกรรมและการสอนภาษา
3 (2 – 2 – 5)
LI 842 Innovation and Language Teaching
การศึกษาปั ญหาการสอนภาษาในประเทศไทย ทฤษฎีการเรี ยนรู้และการออกแบบสื่อการสอนภาษาฝึ ก
สร้ างนวัตกรรมการสอนภาษา และผลิตสื่อผสม
This course explores educational problems in Thailand and learning theories to be
considered when developing and designing teaching materials. Students create their own
innovation and multimedia materials.
ภษ 843 ปริจเฉทวิเคราะห์เพื่อการสอนภาษา
3 (3 – 0 – 6)
LI 843 Discourse Analysis for Language Teaching
การวิ เ คราะห์ หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ ปริ จ เฉทวิ เคราะห์ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ในการสอนภาษาด้ า นการตัง้
วัตถุประสงค์ของการสอนภาษา การใช้ ภ าษาในห้ องเรี ยน การตีความในบริ บทเพื่ อสื่อความหมาย และการ
จัดการเรี ยนการสอนภาษา
This course explores topics and issues on discourse analysis in order to apply to teaching
pedagogies with consideration of teaching objectives, classroom language, semantic interpretation
in various contexts and classroom management.
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
LI 899 Thesis 36 หน่วยกิต
การวิจยั รายบุคคลทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรื อภาษาศาสตร์ ประยุกต์ที่แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจ
ในแก่นของภาษาศาสตร์ เน้ นงานวิจยั ในประเด็นสาคัญที่สามารถนาผลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านภาษา
และภาษาศาสตร์ ของประเทศ เน้ นคุณธรรม จรรยาบรรณของนักวิจยั
Students conduct an in-depth research in Linguistics or Applied Linguistics which manifests
a sophisticated understanding of core and applied linguistics. The research topics must be
significant as the research results will contribute to the quality of national education on linguistics.
Authorship and research ethics are highly emphasized.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อ
คณาจารย์

1*

ผศ. ดร.สุกญ
ั ญา
เรื องจรูญ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2535
M.A. (TESOL), 2539
Ph.D. (Linguistics), 2548

2*

3*

4

ผศ. ดร.ศิริพร
ปั ญญาเมธีกลุ

อ.ดร.อรรถสิทธิ์
บุญสวัสดิ์

อ. ดร.ณัฐยา
พิริยะวิบลู ย์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2538
กศ.ม. (ภาษาศาสตร์ ), 2541
อ.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2546
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2541
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2553
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ ), 2544
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2555
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2539
M.A. (Linguistics), 2544
Ph.D. (Linguistics), 2553

5

อ. ดร.นันทนา
วงษ์ ไทย

อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2541
ศศ.ม. (สาขาภาษาและการ
สือ่ สาร), 2543
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2552
หมายเหตุ * อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Portland State University,
USA
University of British
Columbia, Canada
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Quebec at
Montreal, Canada
University of Toronto,
Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3.2.2 อาจารย์ ประจา

1

ผศ. ดร.สุกญ
ั ญา เรื องจรูญ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
Ph.D. (Linguistics), 2548

2
3
4

ผศ. ดร.ศิริพร ปั ญญาเมธีกลุ
อ. ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
อ. ดร.ณัฐยา พิริยะวิบลู ย์

อ.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2546
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2555
Ph.D. (Linguistics), 2553

5

อ. ดร.นันทนา วงษ์ ไทย

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ ), 2552

ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of British Columbia,
Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Toronto,
Canada
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
1 รศ. ดร.สาอาง หิรัญบูรณะ
2 รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
3 รศ. ดร.ดียู ศรี นราวัฒน์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
Ph.D. (Linguistics), 2514
Ph.D. (Linguistics), 2542
Ph.D. (Linguistics), 2526

4
5
6
7
8

รศ. ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
รศ. ดร.บุญเรื อง ชื่นสุวิมล
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรกาหนดให้ ผ้ จู ะสาเร็ จการศึกษาต้ องทาปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และต้ องเป็ นหัวข้ อ
ทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ประยุกต์ และได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การวิจยั ปริ ญญานิพนธ์ ม่งุ เน้ นการอธิบายปรากฏการณ์ภาษา การพัฒนา ตลอดจนการสร้ างองค์
ความรู้ทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ประยุกต์ผลการวิจยั สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษา
ได้ อย่างสมบูรณ์ ทังในระดั
้
บพรรณนาและอธิบาย รวมทังน
้ าไปพัฒนาองค์ความรู้ ด้ านภาษาศาสตร์
นิสิตสามารถนาประสบการณ์การเรี ยนรู้ไปสร้ างงานวิจยั ได้ ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เป็ นผู้ควบคุมดูแลตังแต่
้ การเสนอหัวข้ อการวิจยั เค้ าโครงวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้ อ
การวิจยั เค้ าโครงวิจยั การแต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษาในการสอบปากเปล่า ในระหว่างการดาเนินการทา
วิจยั ผลงานปริ ญญานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้ รับการยอมรับตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ จานวน 1 บทความ และระดับนานา
ชาติ จานวน 1 บทความ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลักจากการวิจยั มีดงั นี ้
1) คุณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณนักวิจัย ความซื่ อสัต ย์ ไม่ลอกเลี ยนผลงานของผู้อื่ น
ไม่บิดเบือนข้ อมูลภาษา เพื่อให้ ได้ ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บอกภาษา
และรับผิดชอบให้ งานวิจยั แล้ วเสร็จตามกาหนดเวลา
2) ทักษะทางปั ญญา มีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาโดย
ใช้ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และสนับสนุน โต้ แย้ งหรื อท้ าทายทฤษฎีอนั นามาซึง่ องค์ความรู้ใหม่
3) ทักษะการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและ/หรื อเชิงคุณภาพได้ อย่างลึกซึ ้ง นาเสนอหรื อเผยแพร่ผลงานวิจยั ในการ
ประชุมระดับนานาชาติ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริ ญญานิพ นธ์ ของตนเองได้
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อย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการและสร้ างสรรค์
5.3 ช่ วงเวลา
นิสิตสามารถเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรี ยนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
5.4 จานวนหน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อให้ นิสิตนาเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ที่สนใจ และ
คณาจารย์ ให้ คาแนะนา ข้ อเสนอแนะ เพื่ อการปรับปรุ งหัวข้ อปริ ญญานิพ นธ์ นอกจากนี ้ มีการเชิญ
วิทยากรทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัยมาให้ ความรู้ เกี่ยวกับประเด็นวิจยั ทางภาษาศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ที่นิสิตสามารถนามาเป็ นแนวทางในการทาปริ ญญานิพนธ์ รวมทัง้ ส่งเสริ มให้
นิสิ ต เข้ าร่ วมประชุม สัม มนาด้ านภาษาศาสตร์ จัด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อให้
คาปรึกษาแก่นิสิตได้ ตลอดเวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมิ น ผลปริ ญ ญานิ พ นธ์ จ ะมี ค ณะกรรมการสอบปากเปล่ า เกี่ ย วกั บ ปริ ญ ญานิ พ นธ์
ประกอบด้ วยอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญ ญานิพนธ์ กรรมการที่เคยเข้ าสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับปริ ญญานิพนธ์ นนๆ
ั้
เข้ าร่ วมในการสอบ โดยในการสอบนิสิตจะน าเสนอปริ ญ ญานิพ นธ์ และอธิ บายชี แ้ จงตามประเด็น
คาถามของคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบจะตัดสินผลว่านิสิตสอบผ่านหรื อไม่ หากสอบผ่าน
นิสิตจะต้ องปรับปรุ งแก้ ไขปริ ญญานิพนธ์ ตามที่ คณะกรรมการสอบเสนอภายในกรอบเวลาที่บณ
ั ฑิต
วิทยาลัยกาหนดไว้
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถสูงในการคิดริเริ่ม
และสร้ างสรรค์งานวิจยั ทางภาษาศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
2. มีความลุม่ ลึกด้ านวิชาการทางภาษาศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์

3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อ
สังคม

4. มีทกั ษะการคิดขันสู
้ ง

5. มีทกั ษะในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะอย่างสร้ างสรรค์
6. มีทกั ษะในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เป็ นผู้ใฝ่ รู้

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
ให้ นิสติ ริ เริ่ มหัวข้ อการวิจยั ที่ทาให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่
และผลวิจยั ต้ องสามารถนามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยด้ านภาษาศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
1. ให้ นิสิตจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรื อมี
ส่วนร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานา
ชาติ
2. นิสิตต้ องนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติและ
ระดับชาติอย่างน้ อย 1 ครัง้ /ปี
ส่งเสริม และสอดแทรกให้ นิสิตมีจรรยาบรรณในการ
ทางานวิจยั ไม่บดิ เบือนข้ อมูลภาษาเพื่อให้ ได้ ผลการ
วิเคราะห์ตามที่ต้องการ ให้ นิสิตเก็บข้ อมูล
ภาคสนาม โดยเคารพศักดิศ์ รี ของผู้บอกภาษา
ทุกรายวิชาต้ องเน้ นการจัดการการเรี ยนรู้แบบตัง้
คาถาม แบบแก้ ปัญหา แบบคิดวิเคราะห์หาเหตุผล
จากปรากฏการณ์ภาษาเชิงประจักษ์
สามารถสนับสนุน โต้ แย้ งหรื อท้ าทายทฤษฎีอนั นามา
ซึง่ องค์ความรู้ใหม่
ทุกรายวิชาส่งเสริมให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการ
วิพากษ์ การนาเสนอผลงานในชันเรี
้ ยนทังของเพื
้
่อน
และของตนเอง การวิจารณ์บทความวิชาการและวิจยั
ทุกรายวิชาผลักดันให้ นิสิตเรี ยนรู้โดยชี ้นาตนเองเป็ น
ผู้ออกแบบการเรี ยนรู้และการวิจยั ด้ วยตนเอง มีการใช้
บทเรี ยนออนไลน์ผสมผสานกับการเรี ยนในชันเรี
้ ยน มี
การมอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
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2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรี ยนรู้ ด้าน
กลยุทธ์ การสอน
คุณธรรมจริยธรรม
1. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์  กาหนดเกณฑ์การประเมิน
สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
วิชาการ/วิจยั และมีจิตอาสา
ทุกรายวิชา
 กาหนดให้ นิสิตนาความรู้จาก
การเรี ยนการสอนไปบูรณาการ
กับการจัดโครงการบริ การ
วิชาการเพื่อรับใช้ สงั คม
2. ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา  จัดกิจกรรมให้ นิสิตเก็บข้ อมูล
มีความเป็ นกลาง มีความรู้ความ
ภาคสนาม
เข้ าใจ และเคารพศักดิศ์ รี ของผู้ใช้
ภาษาทุกภาษา
 ทากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาถิ่น ภาษาที่ไร้ ศกั ดิ์ศรี
ภาษาใกล้ สญ
ู หายและต้ อง
ได้ รับการฟื น้ ฟู
3. เป็ นผู้ใฝ่ รู้ มีความเป็ นผู้นา
 ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับ
ฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
 อภิปราย สัมมนาในชันเรี
้ ยน
และนาเสนอผลงาน
4. มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความ
 กาหนดบทลงโทษหากส่งงาน
รับผิดชอบ และปฏิบตั ติ าม
ล่าช้ ากว่ากาหนด และกระทา
กฎระเบียบ ข้ อบังคับของสังคม
การใดๆ ที่ขดั ต่อข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

วิธีการวัดและประเมิน
 การพิจารณาผลงานของนิสิต
และมีบทลงโทษหากคัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
 การรายงานผลโครงการ

 การบันทึกและจัดระบบข้ อมูล
ภาษาเชิงประจักษ์ โดยเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
เหมาะสม
 การสังเกตพฤติกรรมด้ าน
ทัศนคติ เน้ นความเป็ นกลางใน
การวิเคราะห์ภาษา
 การสังเกตพฤติกรรม การเป็ น
ผู้นากลุม่ และการเป็ นสมาชิก
กลุม่
 การนาเสนอรายงาน
 การประเมินจากการเข้ าชัน้
เรี ยนตรงเวลาและการส่งงาน
ตามกาหนดเวลาที่ได้ รับ
มอบหมาย
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2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้ าใจใน
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ แบบ
คลาสสิกและร่วมสมัย
(Classic and Contemporary)







2. สามารถริเริ่มสร้ างงานวิจยั ที่
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศ
เพื่อเผยแพร่ระดับชาติ และ
นานาชาติ
3. ติดตามความก้ าวหน้ า รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง




กลยุทธ์ การสอน
บรรยาย อภิปราย สัมมนา
ร่วมกันระหว่างอาจารย์กบั
นิสิต
วิเคราะห์ข้อมูลภาษาที่
หลากหลายโดยใช้ ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ แบบคลาสสิก
และร่วมสมัย
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย
ในรายวิชาต่างๆ
เข้ าร่วมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก
กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า
ในหัวข้ อที่สนใจ
ให้ เป็ นผู้ชว่ ยวิจยั

 กาหนดให้ นิสิตเผยแพร่
บทความวิจยั
 จัดโครงการศึกษาดูงาน
 ให้ นิสิตเข้ าร่วมสัมมนา
วิชาการ
 กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองแล้ วนามารายงาน
ในห้ องเรี ยน

วิธีการวัดและประเมิน
 แบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหาข้ อมูล
ภาษา
 การสอบย่อย
 การสอบกลางภาค และปลาย
ภาค
 การทาโครงงาน/รายงาน
 การนาเสนอผลงาน
 การสรุปบทความวิจยั และการ
เขียนวิพากษ์

 การนาเสนอหัวข้ อวิจยั และ
นาเสนองานวิจยั
 สอบเค้ าโครงวิจยั
 สอบปากเปล่า
 การนาเสนอผลงานวิจยั
 จานวนผลงานวิจยั ที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
 จานวนนิสิตที่เข้ าร่วมโครงการ
 ประเมินคุณภาพการรายงาน
ของนิสิต
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2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรี ยนรู้ ด้าน
ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
2. สามารถสนับสนุน โต้ แย้ งหรื อ
ท้ าทายทฤษฎีอนั นามาซึง่ องค์
ความรู้ใหม่
3. สามารถบูรณาการงานวิจยั
ภาษาศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นเพื่อ
นาไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
4. รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ
ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางภาษาในสังคม

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมิน

 ทาแบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหา
โจทย์ภาษา

 งานวิจยั เน้ นการคิดวิเคราะห์

 จัดอภิปราย สัมมนา
 ฝึ กการใช้ ภาษาในการวิพากษ์
เชิงสร้ างสรรค์
 โครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม

 การนาเสนอผลงาน
 การวิพากษ์งานของผู้อื่น

 มีการทางานเก็บข้ อมูลภาษา
ภาคสนาม

 จานวนงานวิจยั ภาคสนาม

 จานวนโครงการ

2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู้ ด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
และความรับผิดชอบ
1. สามารถใช้ ภาษาไทยและ
 จัดโครงการอบรมเชิง
 การสังเกตพฤติกรรม
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
ปฏิบตั ิการเพื่อให้ นิสิตสามารถ
ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ ภาษาได้ อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
 จัดโครงการการจัดการความรู้  การนาเสนอในชันเรี
้ ยน
เพื่อให้ นิสิตได้ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 เข้ าร่วมงานประชุมวิชาการ
 การเขียนรายงาน
ระดับชาติ และนานาชาติ
2. สามารถให้ ความรู้คาปรึกษา  โครงการบริ การวิชาการแก่
 จานวนโครงการและความพึง
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ผลการเรี ยนรู้ ด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
และความรับผิดชอบ
คาแนะนา และความช่วยเหลือ
ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
พอใจของผู้รับบริการ
ทางวิชาการกับผู้อื่นอย่างเต็มที่
3. สามารถจัดการข้ อโต้ แย้ งและ  อภิปราย สัมมนา
 การสังเกตพฤติกรรม
ปั ญหาต่างๆ ทังในบทบาทผู
้
้ นา  มอบหมายให้ นิสิตทางานกลุ่ม  การนาเสนอผลงาน
และผู้ร่วมทีมทางาน
 ให้ นิสิตกาหนดบทบาทหน้ าที่  แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ในการทางานกลุม่
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1. สามารถใช้ เทคโนโลยี
 ให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
 การประเมินจากสถิตกิ ารใช้
สารสนเทศเพื่อการสืบค้ นข้ อมูล
ตนเอง โดยใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ
E-learning courseware
และการนาเสนอรายงาน
 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ออนไลน์
 มอบหมายให้ นิสิตส่งงานและ
แสดงความคิดเห็นผ่าน
Blogs และ Forum
2. สามารถใช้ ซอฟท์แวร์ และ
 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั  การประเมินจากแบบฝึ กใน
ข้ อมูลทางสถิตเิ พื่อวิเคราะห์
มาให้ ความรู้
รายวิชา
งานวิจยั
 สอนการใช้ ซอฟท์แวร์
 การสังเกตพฤติกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลภาษา
 การนาเสนอผลงาน
3. สามารถใช้ ตรรกะในการ
 อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน  การประเมินตามแบบประเมิน
สื่อสารและการนาเสนอรายงาน
ความคิดเห็น
การนาเสนอ
อย่างมีลาดับขันตอน
้
 นาเสนอรายงาน
 กาหนดเกณฑ์การนาเสนอ
ผลงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุ ปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั และมีจิตอาสา
(2) ตระหนักถึงคุณค่าของภาษา มีความเป็ นกลาง มีความรู้ความเข้ าใจ และเคารพศักดิ์ศรี ของผู้ใช้
ภาษาทุกภาษา
(3) เป็ นผู้ใฝ่ รู้ มีความเป็ นผู้นาทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
(4) มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้ อบังคับของสังคม
ด้ านที่ 2 ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจในทฤษฎีภาษาศาสตร์ แบบคลาสสิกและร่วมสมัย
(2) สามารถริเริ่มสร้ างงานวิจยั ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศ เพื่อเผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ
(3) ติดตามความก้ าวหน้ า รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาโดยใช้ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
(2) สามารถสนับสนุน โต้ แย้ งหรื อท้ าทายทฤษฎีอนั นามาซึง่ องค์ความรู้ใหม่
(3) สามารถบูรณาการงานวิจยั ภาษาศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นเพื่อนาไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
(4) รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคม
ด้ านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ความรู้คาปรึกษา คาแนะนา และความช่วยเหลือทางวิชาการกับผู้อื่นอย่างเต็มที่
(3) สามารถจัดการข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาต่างๆ ทังในบทบาทผู
้
้ นา และผู้ร่วมทีมทางาน
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้ นข้ อมูลและการนาเสนอรายงาน
(2) สามารถใช้ ซอฟท์แวร์ และข้ อมูลทางสถิตเิ พื่อวิเคราะห์งานวิจยั
(3) สามารถใช้ ตรรกะในการสื่อสารและการนาเสนอรายงานอย่างมีลาดับขันตอน
้
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ภษ 711
ภษ 712
ภษ 713
ภษ 714
ภษ 721
ภษ 731
ภษ 741
ภษ 751

แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ด้ านที่ 4
ทักษะ
ด้ านที่ 1
ความสัมพันธ์
ด้ านที่ 2
ด้ านที่ 3
คุณธรรม
ระหว่ าง
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
รายวิชา
จริยธรรม
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
             
สัทวิทยาขันสู
้ ง
             
วากยสัมพันธ์ขนสู
ั้ ง
             
อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
             
วิธีวิเคราะห์และโต้ แย้ งทางภาษาศาสตร์
             
ภาษาศาสตร์ ปริชาน
             
ประเด็นปั จจุบนั ด้ านภาษาศาสตร์ สงั คม
             
นโยบายและการวางแผนหลักสูตรการสอนภาษา
             
การวิจยั ด้ านภาษาศาสตร์ ขนสู
ั้ ง
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ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
          
          

ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  

























ด้ านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ภษ 752 สัมมนาภาษาศาสตร์
ภษ 815 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหน่วยคาและ
วากยสัมพันธ์
ภษ 816 ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์กบั อรรถศาสตร์
ภษ 817 ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ และปริ จเฉท
ภษ 822 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
ภษ 823 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านการรับภาษาและการสอนภาษา
ภษ 832 ประเด็นปั จจุบนั ด้ านปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส์
ภษ 833 การฟื น้ ฟูภาษา
ภษ 842 นวัตกรรมและการสอนภาษา
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ด้ านที่ 2
ความรู้

































ด้ านที่ 3
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รายวิชา

ภษ 843 ปริจเฉทวิเคราะห์เพื่อการสอนภาษา
ภษ 899 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ด้ านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
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ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษา
หมวดการวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรกาหนดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ ของนิ สิตตามที่ กาหนดไว้ ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของทุกรายวิชา และนาเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ต่อคณะกรรมการบริ หารภาควิชาเพื่ อนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งคุณ ภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาและนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะต่อไป
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้ สาหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี ้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้ โดยจะสอบตามระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
5. สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ โดยจะสอบตามระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
6. เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตัง้
7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จานวน 1 บทความ และระดับชาติ
จานวน 1 บทความ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรี ยนการสอนและบทบาทหน้ าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทังจั
้ ดทาคูม่ ืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ านให้ อาจารย์ใหม่
1.2 ภาควิชาฯ ชี ้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
1.3 ภาควิชาฯ กาหนดให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงเพื่อแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึ กปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนาความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
1) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจยั เพื่อสร้ าง
องค์ความรู้ พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน และตอบสนองความต้ องการของสังคม
2) ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมและนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมหรื อการ
สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
3) คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทังในประเทศและนอกประเทศ
้
4) คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์เพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สงู ขึ ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะฯ และ
อาจารย์ผ้ สู อน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล สาหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแลคุณภาพของ
หลักสูตร
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และมคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.4 มี ก ารจัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุด
ปี การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยนิสิตปั จจุบนั และบัณฑิตที่
สาเร็ จการศึกษา เพื่อพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อการประเมินผล
การเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ/กิจกรรมให้ กบั นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านวิชาการ ด้ านกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ ด้ านบาเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ และด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย
2.1.3 จัดซื ้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทุกปี การศึกษา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์ การสอน
- ใช้ อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
- คณะฯ จัดสรรห้ องเรี ยนให้ แก่นิสิตระดับบัณ ฑิ ตศึกษา ได้ แก่ ห้ อง 213, 230/1, 232, 238,
245-247, 253-258 และห้ อง 632
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2.2.2 ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้ านวิชาการ คือ สานักหอสมุดกลางและศูนย์การเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง (Self-access Learning Center) มี ห นัง สื อ ด้ านภาษาศาสตร์ จ านวน 2,454 เล่ม และมี
วารสารด้ านภาษาศาสตร์ จานวน 5 ฉบับ ได้ แก่
Journal of Language and Linguistics
English Language Teaching Journal
Language Learning
Language Teaching
Applied Linguistics
สานักหอสมุดกลางมีฐานข้ อมูลออนไลน์ เช่น ThaiLIS, EDS, Scopus, ISI, SJR เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ภาควิชาฯ กาหนดให้ ทกุ รายวิชามีแหล่งสืบค้ นออนไลน์เป็ นแหล่งความรู้เพิ่ มเติมให้
นิสิตผ่าน E-learning courseware
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพ ยากรการเรี ยนการสอน
ตารา วารสารวิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะ/ภาควิชาฯ ให้ ผ้ สู อนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน
2.3.4 ภาควิช าฯ จัด สรรงบประมาณในการจัด หาวัส ดุค รุ ภัณ ฑ์ ส าหรั บ ห้ อ งปฏิ บัติก ารวิจัย
ห้ องศึกษาค้ นคว้ าสาหรับอาจารย์และนิสิต
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและผู้เรี ยน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ปแหล่งทรัพยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผ้ ูสอนและ
ผู้เรี ยนสามารถใช้ บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒเรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีสรรหา
การจ้ าง การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ การท าสั ญ ญาจ้ างและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ)
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3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี
และติดตามทบทวนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
3.2.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนาข้ อมูลที่ได้ จ ากการติดตามและทบทวนมาพิจ ารณา
ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอน
ในบางรายวิชา และบางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
3.3.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รฯ เชิ ญ อาจารย์ และผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากสถาบัน อื่ น เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
3.3.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 ภาควิชาฯ กาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ก่อนการรับเข้ าทางาน
4.1.2 บุ ค ลากรต้ อ งผ่ า นการสอบแข่ ง ขัน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการสอบข้ อเขี ย นและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง และการมีทศั นคติที่ดีตอ่
การให้ บริการแก่อาจารย์และนิสิต
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้ บคุ ลากรฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้ องกับงานที่รับผิดชอบ
4.2.2 ภาควิชาฯ ให้ บุคลากรร่ วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการ เพื่ อเพิ่ม พูน
ทักษะด้ านการให้ บริการ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
ภาควิช าฯ จัด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและคู่มื อ ส าหรั บ นิ สิ ต เพื่ อให้ ค าแนะน าด้ านวิ ช าการ ทุน
สนับสนุนการวิจยั ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย
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5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
สถาบันต้ องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการ
โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านัน้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
6.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุกปี
6.3 เชิญผู้เกี่ยวข้ องประชุมเพื่อปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและ
ตลาดแรงงานทุก 5 ปี
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ ัง้ หมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษา เพื่ อ
ติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตอ่ ไป ทังนี
้ ้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ข้ องตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
2557 2558
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ น 

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่


สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ


ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ


รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา

2559


2560 2561
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ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4
(ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี)
ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

2557 2558
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ก่ อนการสอน
อาจารย์ ในภาควิช าฯ ประชุม ร่ ว มกัน ก่ อ นเปิ ดภาคเรี ย น เพื่ อ พิ จ ารณาโครงการสอนของ
รายวิชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผนกล
ยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่ างสอน
อาจารย์ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล
ของการเรี ยนรู้จากวิธีการสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรื อใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ ผ้ ูส อนประเมิ น การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก การท ากิ จ กรรม
แบบฝึ กหัด และผลการสอบ ผลที่ได้ จากการประเมินจะมานามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารื อกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธีสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี ้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ สื่อการสอน โดยใช้ แบบ
ประเมิน
1.2.2 การประเมิ นการสอนเป็ นแบบครบวงจร ได้ แก่ การประเมิ นตนเอง การประเมิ นจาก
เพื่อนร่ วมงาน และผู้บงั คับบัญ ชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต
และความสอดคล้ องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจยั เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ สู อน นิสิตปั จจุบนั และ
บัณฑิตที่สาเร็ จตามหลักสูตร
2.2 การประเมิ น วิ พ ากษ์ ห ลัก สูต รโดยผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอก โดยพิ จ ารณารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้ างหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร
และการสารวจการได้ งานทาของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี ้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
หลั ก สู ต รและคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดับ ภาควิ ช า โดยคณบดี แ ต่ ง ตั ง้ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเมื่อ
จบภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อหัวหน้ าภาควิช าในการ
ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา
4.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการประเมิน
ในข้ อ 2 และข้ อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
เอกสารแนบ
ให้ แนบเอกสารที่ระบุไว้ ให้ ครบถ้ วน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

44

ภาคผนวก
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45

ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
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