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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาศาสตร์
(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขาวิชา/วิทยาลัย/คณะ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
25520531108398
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย):
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Arts (Linguistics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.A. (Linguistics)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
มี โปรดระบุ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
อื่น ๆ (ระบุ)
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
อื่น ๆ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
- ชื่อสถาบัน: SIL International (Summer Institute of Linguistics International)
- รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
ให้ ก ารสนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการสอน อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน และให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต ร สรรหานั ก ศึ ก ษา และสนั บ สนุ น
ทุน การศึกษา ให้ การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ให้ การสนับสนุนงบประมาณ
ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
- ชื่อสถาบัน
ประเทศ
- รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่นเป็นผู้ให้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)
อื่น ๆ (ระบุ)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
 กาหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ
เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์เอเชีย และนักพัฒนาชุมชน
2) นักเขียน นักแปล/ล่าม
3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/องค์กรของรัฐฯ
4) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/องค์กรเอกชนต่าง ๆ
5) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1.

Mr. Thomas
M. Tehan

เลข
ประจาตัว
บัตร
ประชาชน/
Passport ID
71068XXXX
USA

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ที่สาเร็จ

สาขาวิชา

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา

ปี
พ.ศ.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Education (minor in
Linguistics)
Applied Linguistics

University of
Kansas, USA
University of
Kansas, USA
Wright State
University, USA

2529

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2547

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขต
มหาสารคาม
ChristianAlbrechts
University,
GERMANY
ChristianAlbrechts
University,
GERMANY

2541

M.A.
B.A.
2.

3.

นางสาว
พิณรัตน์
อัครวัฒนากุล

Mrs. Sigrid
Lew

341990031
XXXX

C4KLZXXXX
GERMANY

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อ.ด.

History
(minor in Languages
& Anthropology)
ภาษาศาสตร์

อ.ม.

ภาษาศาสตร์

กศ.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 1)
Ph.D.

การประถมศึกษา

M.A.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

General Linguistics

General Linguistics,
Phonetics and
Historical Linguistics

2523
2514

2535

2536

2531
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียได้เล็งเห็นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่มีความสาคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีชุมชนชาติพันธุ์อีกจานวนมากที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาในระดับเดียวกัน สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่ง คือ คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสตรี
และเด็กขาดทักษะหรือมีทักษะในการใช้ภาษาประจาชาติของตนในระดับต่า เป็นเหตุให้
พวกเขาไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐบาลได้
ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงทาให้พวกเขาถูกจากัดในด้านการประกอบอาชีพและโอกาสต่าง ๆ
ในการทางาน
เป็นที่ทราบกันดีว่าทักษะการอ่านเขียนที่ได้รับมาจากภาษาแม่นั้นเอื้อประโยชน์แก่
การเรียนรู้ทักษะการอ่านเขียนในภาษาที่สอง (ภาษาประจาชาติ) ดังนั้น การพัฒนาภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์จึงมีความจาเป็นต่อการจัดเตรียมการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาษาแม่ก่อนที่
เด็ก ๆ จะต้องเปลี่ยนมาใช้ภาษาประจาชาติ ราชอาณาจักรไทยได้ให้การสนับสนุนชุมชน
ชาติพันธุ์และภาษาชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างน่ายกย่อง ทว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที่ควร การวิเคราะห์และการพรรณนาทางภาษาศาสตร์ของภาษาชาติพันธุ์ต่าง ๆ เป็น
เสมือนเครื่องมือในการพัฒนาภาษา ตัวอย่างเช่น การออกแบบ การสะกดคา และการ
พัฒนาด้านการอ่านเขียนในภาษาต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ดังนั้น สาขาวิชาภาษาศาสตร์จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนภาษาต่าง ๆ ในการพัฒนา
ภาษาของตนเองในบริบทของประเทศนั้น ๆ ทักษะที่สาคัญประการหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การวิจัยทางภาษาศาสตร์ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้กับ
ชุมชนนั้น ๆ ในการพัฒนาภาษาของตนเองต่อไป จนกระทั่งสามารถเข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียน เข้ารับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสามารถบูรณาการและมีส่วนร่วมในวิถี
การดาเนินชีวิตในประเทศของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียมีความแตกต่างในด้านภาษาและวัฒนธรรม
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ภาษา ชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ที่ได้รับสืบทอดกันมานั้น เป็นเหมือนเครื่องมือในการบรรยายถึงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งภาษาเหล่านั้นต่างก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในตนเองอยู่แล้ว
สาขาวิชาภาษาศาสตร์มุ่งเน้นที่จะฝึกอบรมนักศึกษาให้สามารถทาการวิจัยทางด้าน
ภาษาศาสตร์ ซึ่งสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้ในการธารงรักษา
และพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมของตน ทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาธารงรักษาภาษา
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของตนเองได้อีกด้วย ประการที่สอง งานวิจัยทางด้าน
ภาษาศาสตร์มีส่วนสนับสนุนข้อมูลด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมของภาษาต่าง ๆ
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ที่ไม่ถูกบันทึกหรือไม่มีระบบการบันทึกที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย งานวิจัย
ทางด้านภาษาศาสตร์เปิดเผยให้ผู้ที่มีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เห็น
อีกหลายแง่มุมของภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมของนานาประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะสร้างนักภาษาศาสตร์ที่มีความรู้
ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างของภาษา รวมทั้งมีความพร้อมที่จะอุทิศตนในการ
ใช้ความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นในการให้การสนับสนุนทางด้านภาษาแก่ชุมชนชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาศาสตร์มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พายัพ หลักสูตรนี้มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและมีความตั้งใจ
ในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ ดังนี้
ลาดับ

ชื่อรายวิชา

คณะ/สาขาวิชา/กลุม่ วิชา/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา และความสาคัญของหลักสูตร
การมีความรู้และทักษะทางภาษาศาสตร์ซึ่งรวมถึงการวิจัย การจัดระบบเอกสารข้อมูลทาง
ภาษาและการแปลที่มีคุณภาพ ย่อมนาไปสู่การพัฒนาและการธารงไว้ซึ่งมรดกทางภาษาและ
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ อันเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาการดาเนินชีวิตและเศรษฐกิจ
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการ
ทาวิจัย การพรรณนาเกี่ยวกับภาษา และการจัดระบบเอกสารข้อมูลภาษา
2. มี ค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาและ
การวิเคราะห์ภาษา
3. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแปล การตรวจสอบงานแปล และสามารถ
นาไปปรับใช้เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
4. มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนที่ มี ภ าษาเป็ น มรดก
ให้สามารถปรับปรุง และพัฒนาภาษาของตนเองภายใต้บริบทของภาษาประจาชาติ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ด้านมาตรฐานหลักสูตร

ด้านการเรียนการสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

จัดการประเมินหลักสูตรจากผูม้ ีส่วนได้เสีย
รวมทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ เมื่อครบรอบการ
ดาเนินงานหลักสูตร
- จัดหาอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดหาหนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวกับสาขาภาษาศาสตร์ทุกปีการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ของ
สาขาวิชา

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง

- จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
- ข้อมูลอาจารย์ที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ
ในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
- จานวนหนังสือ วารสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนานักศึกษา
ด้านการวิจัย

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ด้านการบริการวิชาการสู่
สังคม

กลยุทธ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ
จัดกิจกรรมเสวนามหาบัณฑิต (Graduates
Speeches)
ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจา
หลักสูตรผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง
ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าอบรมสัมมนาและเสนอผลงานทาง
วิชาการอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับชาติ และ/
หรือระดับนานาชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้บริการวิชาการสู่ชุมชนในประเด็น
ต่าง ๆ ทางด้านภาษาศาสตร์อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีผลงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจยั
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่เสนอผลงานวิชาการ
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย
หนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่ม
ชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มีภาคฤดูร้อน จานวน
ภาค
ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจาเป็น
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา 1
ภาคการศึกษา 2
ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ)
สิงหาคม – ธันวาคม
มกราคม – พฤษภาคม
มิถุนายน – กรกฎาคม

เวลาสัปดาห์
15
15
5

2.1.2 วัน-เวลา
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (โปรดระบุ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น
ก. คุณสมบัติทั่วไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้การรับรอง
เป็นผู้มีความประพฤติดี
ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีแต้มระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากแต้มระดับคะแนน
4.00 (ผู้สมัครที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาบัณฑิตระหว่าง 2.50 ถึง
3.00 อาจเข้ าศึ ก ษาโดยทดลองเรีย นได้ ทั้ งนี้ ต้ อ งมี ผ ลการเรีย นแต่ ล ะวิช าไม่
ต่ากว่า 3.00 สาหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิตแรก)
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มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า ... ปี
มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ
นักศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในรายวิชา สัทศาสตร์ (PHONETICS)
สัทวิทยา (PHONOLOGY) และไวยากรณ์ (GRAMMAR) ซึง่ ต้องได้รับการ
อนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร โดยได้รับระดับคะแนน
3.00 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานทั้ง 3 ด้านดังกล่าว นักศึกษาจะต้อง
เรียนในหลักสูตรระยะสั้นที่สาขาวิชาจัดให้ และสอบผ่านโดยได้รับระดับ
คะแนน High Pass ในทุกวิชา
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ยังมีผู้พูดอยู่
อย่างน้อย 2 ภาษา หนึ่งในนั้นต้องเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
ก) ผ่านการสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(TOEFL) โดยได้คะแนน 79 หรือมากกว่าในระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือได้คะแนน 211 หรือมากกว่าในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ
ข) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS)
โดยได้คะแนน 6.5 หรือมากกว่า หรือ
ค) คะแนนเทียบเท่าสาหรับการสอบที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักศึกษา
ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักศึกษาเห็นว่าความรู้
ภาษาอังกฤษไม่ดีพออาจเข้าศึกษาด้วยสถานภาพนักศึกษา
ทดลองเรียนได้ และอาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
นักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
ก) เรียนภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในระดับปริญญา
บัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตรวมอย่างน้อย 12
หน่วยกิต และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
โดยเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศเหล่านี้ไม่เกิน 5 ปี
ก่อนเข้าศึกษา
ข) สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ค) สอบภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษผ่านด้วยคะแนน
เทียบเท่า 2+ ของระดับ ILR (Interagency Language
Roundtable)
ง) แสดงหลักฐานการศึกษา (ในระดับประถมศึกษา หรือ
มัธยมศึกษา) ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ
อื่น ๆ
ผู้เข้าศึกษาได้รับการคัดเลือกโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
ประจาหลักสูตรตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
- หลังจากที่ผู้สมัครเข้าศึกษาได้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามที่
กาหนดเรียบร้อยแล้ว จะมีการดาเนินการดังนี้
ก. หัวหน้าสาขาวิชาฯ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้กับ
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ข. หากมีความจาเป็น คณะกรรมการฯ อาจมีการขอสัมภาษณ์ผู้สมัคร
เป็นกรณีไป
ค. เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ จะระบุผลการพิจารณา
เป็นลายลักษณ์อักษรลงในบันทึกการประชุม
ง. หัวหน้าสาขาวิชาฯ กรอกเอกสารตอบรับการสมัคร โดยระบุว่าผู้สมัคร
ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไข หลังจากนั้นทาง
สาขาวิชาฯ จึงจัดส่งหลักฐานการสมัครและเอกสารตอบรับการสมัคร
ให้กับศูนย์รับนักศึกษานานาชาติ และดาเนินการแจ้งผลการพิจารณา
ให้นักศึกษาทราบ
- หลังจากได้รับหลักฐานการสมัครและเอกสารตอบรับการสมัครจากทาง
สาขาวิชาฯ แล้ว ศูนย์รับนักศึกษานานาชาติจะออกจดหมายตอบรับนักศึกษา
เข้าเรียนในหลักสูตร พร้อมทั้งออกรหัสนักศึกษาให้กับผู้สมัครต่อไป
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาบางคนมีทักษะความเข้าใจภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการเรียนในสาขาวิชา
2) นักศึกษาบางคนไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาศาสตร์
3) นักศึกษาบางคนมีความยากลาบากในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น
4) ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ในประเทศต่าง ๆ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการเรียนเพิ่มเติมก่อนเข้ามาเรียนในหลักสูตร
2) เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาศาสตร์
3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างการปฐมนิเทศนักศึกษา
4) ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ ง วิ จ ารณญาณ (Critical Thinking) ระหว่ า งการปฐมนิ เทศ
นักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
15
15
15
14
14
14
29
29
29
10
14

2564
15
14
29
14

2560
15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
15
15
15
14
14
14
29
29
29
10
14

2564
15
14
29
14

แผน ข
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียด
รายรับ
ค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าเบ็ดเตล็ด
ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนการ
สอบต่าง ๆ
รวมรายรับ

2560
1,080,000.00
415,500.00
217,500.00
15,000.00
39,000.00
-

2561
1,836,000.00
803,300.00
420,500.00
29,000.00
75,400.00
35,000.00

ปีงบประมาณ
2562
1,836,000.00
1,191,100.00
623,500.00
43,000.00
111,800.00
94,000.00

1,767,000.00

3,199,200.00

3,899,400.00

2563
1,836,000.00
1,578,900.00
826,500.00
57,000.00
148,200.00
188,000.00

2564
1,836,000.00
1,578,900.00
826,500.00
57,000.00
148,200.00
188,000.00

4,634,600.00

4,634,600.00

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวด

ปีงบประมาณ

2560
709,200.00

2561
723,384.00

2562
737,553.00

2563
752,309.00

2564
767,356.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

67,200.00
28,000.00

67,200.00
28,000.00

67,200.00
28,000.00

67,200.00
28,000.00

67,200.00
28,000.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

ค่าเงินเดือน
ค่าเงินประจา
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนทาง
วิชาการ
ค่างานบริหาร
ทั่วไป
ค่าวัสดุสานักงาน
และค่าบารุงรักษา
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ค่าสวัสดิการ (ค่า
รักษา พยาบาล)
ค่าสัมมนาภายใน/
ภายนอก
งบฯ กิจกรรม
นักศึกษา
รวมรายจ่าย

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

922,650.00

936,834.00

951,003.00

965,759.00

980,806.00

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบั ติตามข้อกาหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา หมวด
10 หลั ก สู ต ร การสอน และการวัด ผลการศึ กษา และหมวด 12 ว่าด้ ว ยวิธีก ารรับ นั ก ศึ กษา และให้
นักศึกษาพ้นสภาพ (เอกสาร ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา
30
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข
ศึกษารายวิชา
36
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รวม

แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
18
ไม่น้อยกว่า 12
12
ไม่น้อยกว่า 42

แผน ข การค้นคว้าอิสระ
18
ไม่น้อยกว่า 18
6
ไม่น้อยกว่า 42

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 ความหมายของรหัส และเลขประจารายวิชา
รหั ส ประจ ารายวิ ช า ประกอบด้ ว ย ตั ว อั ก ษรย่ อ ตามสาขาวิ ช า และตั ว เลข
แสดงความหมาย ดังนี้
1) อักษรย่อ
AL หมายถึง Arts of Linguistics
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2) ตั ว เลข ประกอบด้ ว ยเลข 3 หลั ก ได้ แ ก่ เลขหลั ก ร้ อ ย เลขหลั ก สิ บ
และเลขหลักหน่วย ดังนี้
2.1) เลขหลักร้อย
6 – รายวิชาพื้นฐาน
7 – รายวิชาขั้นสูง
2.2) เลขหลักสิบ
0-1 – รายวิช าที่ เกี่ย วข้ องกับ ภาษาศาสตร์ ภ าคสนามและ
การวิจัย
2 – รายวิชาที่เน้นด้านการแปล
3 – รายวิชาที่เน้นด้านการพัฒนาภาษา
4-5 – รายวิชาขั้นสูงและมีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง
2.3) เลขหลักหน่วย
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
797 การค้นคว้าอิสระ
799 วิทยานิพนธ์
หลั ง ตั ว เลขประจ ารายวิ ช าเป็ น ตั ว เลขแสดงจ านวนหน่ ว ยกิ ต ก าหนดตาม
รูปแบบ ดังนี้ จานวนหน่วยกิต (จานวนชั่วโมงบรรยาย-จานวนชั่วโมงปฏิบัติ จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
3.1.3.2 วิชาบังคับก่อน
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับ
ก่ อ น จะต้ อ งผ่ า นการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ระบุ ไว้ ก่ อ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผล
วิชาบังคับก่อน โดยได้รับระดับคะแนน A, B+, B, C+ หรือ C หรืออักษร P, CE
หรือ CS
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้ 6 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต
AL 603 PHONOLOGICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 603 การวิเคราะห์สัทวิทยา)
AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 605 การวิเคราะห์ไวยากรณ์)
AL 607 SEMANTICS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 607 อรรถศาสตร์)
AL 608 SOCIOLINGUISTICS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 608 ภาษาศาสตร์สังคม)
AL 704 FIELD METHODS IN LINGUISTICS
4 (2-4-10) หน่วยกิต
(AL 704 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
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AL 706 LINGUISTIC DATA MANAGEMENT
2 (1-2-5) หน่วยกิต
(AL 706 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา รวมทั้งสิ้น ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเลือกที่เหมาะกับแผนการเรียนของตนโดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และต้องลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. เลือกเรียนจากกลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ
2. เลือกเรียนจากกลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ
3. เลื อกเรียนจากกลุ่ ม 1 และ/หรือ กลุ่ม 2 และ/หรือ รายวิชาใด ๆ ในระดับบัณ ฑิตศึกษาที่
เปิดสอนโดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยนักศึกษาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาภาษาศาสตร์
กลุม่ 1 รายวิชาเลือกทั่วไป
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
AL 703 LINGUISTIC DESCRIPTION
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 703 การพรรณนาทางภาษาศาสตร์)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
AL 710 HISTORICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 710 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
AL 711 ENDANGERED LANGUAGE DOCUMENTATION 3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 711 การจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 704, AL 706)
AL 720 TEXT ANALYSIS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 720 การวิเคราะห์ตัวบท)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF TRANSLATION
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 722 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับการแปล)
AL 730 LEXICOGRAPHY
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 730 การทาพจนานุกรม)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605, AL 607)
AL 732 PRINCIPLES OF LITERACY
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 732 หลักการรู้หนังสือ)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
AL 740 PHONETICS FOR FIELD LINGUISTICS
3 (2-2-8) หน่วยกิต
(AL 740 สัทศาสตร์สาหรับภาษาศาสตร์ภาคสนาม)
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AL 741 ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 741 ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา)
AL 742 LANGUAGE SURVEY
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 742 การสารวจภาษา)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 608)
AL 751 CURRENT ISSUES IN LINGUISTICS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 751 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์)
AL 753 LINGUISTIC APPLICATIONS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 753 การประยุกต์ทางภาษาศาสตร์)
กลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
AL 712 ADVANCED GRAMMATICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 712 การวิเคราะห์ไวยากรณ์ขั้นสูง)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
AL 715 SEMINAR ON MAINLAND SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE TYPOLOGY
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 715 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
AL 723 TRANSLATION PRACTICUM
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 723 การฝึกปฏิบัติการแปล)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
AL 725 SEMINAR ON TRANSLATION AND COMMUNICATION
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 725 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
AL 733 LANGUAGE DEVELOPMENT METHODS
3 (2-2-8) หน่วยกิต
(AL 733 ระเบียบวิธีในการพัฒนาภาษา)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
AL 735 SEMINAR ON LANGUAGE PLANNING AND LANGUAGE POLICY
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 735 สัมมนาการวางแผนภาษาและนโยบายภาษา)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
AL 744 ADVANCED PHONOLOGY
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 744 สัทวิทยาขั้นสูง)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
AL 746 ADVANCED SEMANTIC ANALYSIS
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(AL 746 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607)
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AL 748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS
(AL 748 สัมมนาการวิเคราะห์ตัวบท)
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 720)
AL 750 SELECTED TOPICS IN LINGUISTICS
(AL 750 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์)
AL 752 DIRECTED READING
(AL752
การอ่านตามกาหนด)
3. หมวดวิทยานิพนธ์
AL 799 THESIS
(AL 799 วิทยานิพนธ์)
4. หมวดการค้นคว้าอิสระ
AL 797 INDEPENDENT STUDY
(AL 797 การค้นคว้าอิสระ)

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
12 (0-0-36) หน่วยกิต
6 (0-0-18) หน่วยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2
ชั้นปี
ภาคเรียนที่ 1
1. AL 603 PHONOLOGICAL
ANALYSIS
AL 605 GRAMMATICAL
ANALYSIS
AL 607 SEMANTICS
รวม
2. AL 608 SOCIOLINGUISTICS
ELECTIVES
รวม

หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
3 (3-0-9) AL 704 FIELD METHODS
IN LINGUISTICS
3 (3-0-9) AL 706 LINGUISTIC DATA
MANAGEMENT
3 (3-0-9)
ELECTIVES
9
รวม
3 (3-0-9) AL 799 THESIS
9
12
รวม

หน่วยกิต
4 (2-4-10)
2 (1-2-5)
3
9
12 (0-0-36)
12

3.1.4.2 แผน ข
ชั้นปี
ภาคเรียนที่ 1
1. AL 603 PHONOLOGICAL
ANALYSIS
AL 605 GRAMMATICAL
ANALYSIS

2.

AL 607 SEMANTICS
รวม
AL 608 SOCIOLINGUISTICS
ELECTIVES
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9
3 (3-0-9)
9
12

ภาคเรียนที่ 2
AL 704 FIELD METHODS
IN LINGUISTICS
AL 706 LINGUISTIC
DATA
MANAGEMENT
ELECTIVES
รวม
ELECTIVES
AL 797 INDEPENDENT
STUDY
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข)

หน่วยกิต
4 (2-4-10)
2 (1-2-5)
3
9
6
6 (0-0-18)
12
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1.

Mr. Thomas
M. Tehan*

เลข
ประจาตัว
บัตร
ประชาชน/
Passport ID
71068XXXX
USA

ตาแหน่งทาง คุณวุฒิ
วิชาการ
ที่สาเร็จ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.A.
B.A.

2.

3.

นางสาว
พิณรัตน์
อัครวัฒนากุล*

Mrs. Sigrid
Lew*

341990031
XXXX

C4KLZXXXX
GERMANY

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา

ปี
พ.ศ.

Education (minor in
Linguistics)
Applied Linguistics

University of
Kansas, USA
University of
Kansas, USA
Wright State
University, USA

2529

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2547

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขต
มหาสารคาม

2541

ChristianAlbrechts
University,
GERMANY
ChristianAlbrechts
University,
GERMANY

2536

อ.ด.

History
(minor in Languages
& Anthropology)
ภาษาศาสตร์

อ.ม.

ภาษาศาสตร์

กศ.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ
1)
Ph.D.

การประถมศึกษา

M.A.

General Linguistics

General Linguistics,
Phonetics and
Historical Linguistics

2523
2514

2535

2531

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(เอกสาร ภาคผนวก ค)
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 วิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้
ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้
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5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) วิ นิ จ ฉั ย และจั ด การตลอดจนให้ ข้ อ สรุ ป ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ภาษาศาสตร์ ตามค่ านิ ยมอัน ดี งาม หลั กวิช าการและ/หรือ
จริยธรรมด้านภาษาศาสตร์
2) เป็ น ผู้น าหรือผู้ ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์ รวมทั้ งสนับ สนุ นผู้ อื่น ให้ เกิดความตระหนักและให้ ป ระพฤติ
ปฏิบั ติตามหลักคุณ ธรรมจริยธรรมในชุมชน สังคม เพื่อนาไปสู่การทบทวน
แก้ไขปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
2. ความรู้
1) มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก วิ ช าและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาระของวิ ช า
ภาษาศาสตร์อย่างถ่องแท้
2) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหาทางภาษาศาสตร์รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
3) สามารถน าความรู้ ห ลั ก การ/ทฤษฎี ม าใช้ ในการวิ จั ย และการปฏิ บั ติ ง าน
ทางด้านภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ ทางภาษาศาสตร์ และ/หรือนา
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้
4) มีความรู้ เข้าใจและตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของภาษา ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ ๆ ได้
2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านภาษาศาสตร์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒ นาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม
หรื อ เสนอเป็ น ความรู้ ใหม่ ที่ ท้ า ทาย สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เคราะห์
สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทางภาษาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
4) สามารถดาเนินงานด้านการวิจัย หรือการค้นคว้าทางวิชาการอื่น ด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
ด้านภาษาศาสตร์ และให้ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร์ ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาทางภาษาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากได้
ด้วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้ งวางแผนในการปรับ ปรุงตนเองให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติงาน
ระดับสูงได้
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3) มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่น ในการ
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถริ เริ่ ม แสดงประเด็ น และการแก้ ไขปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นหรื อ ยุ่ ง ยาก
ทั้ ง ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม โดยมี จุ ด ยื น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสื่ อ สารทั้ งด้ า นการพู ด และการเขี ย นได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดย
การนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
และ/หรือผ่ านสิ่ งตีพิ ม พ์ ท างวิช าการและวิช าชีพ รวมทั้ งวิท ยานิ พ นธ์ห รือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.1.3 ช่วงเวลา
5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
สอบผ่านรายวิชาบังคับทั้งหมดตามหลักสูตร
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
อื่น ๆ (ระบุ)
5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร จานวน 30 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด
อื่น ๆ (ระบุ)
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้คาแนะนา และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
ดังนี้
5.1.5.1 มีคู่มือการจัดทาวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาวิทยานิพนธ์
5.1.5.2 ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดทา
วิทยานิพนธ์
5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทา
วิทยานิพนธ์
5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการประมวลผลข้อมูล และโปรแกรม
ฐานข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน
5.1.5.5 จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัย
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5.1.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และกลไกสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน ดังนี้
5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ทั้ งนี้
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็ น อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พนธ์ห ลั กและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
คุ ณ วุฒิ คุ ณ สมบั ติ และผลงานวิ ช าการ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การนาเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของ
นักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5.1.6.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
5.1.6.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการโดยบทความที่ น าเสนอฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full
Paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ดังกล่าว
5.1.6.5 ทางหลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ใน
วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยพิ จ ารณาจากหลายองค์ ป ระกอบ เช่ น ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
การเคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น
5.2 การค้นคว้าอิสระ
5.2.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางภาษาศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ
เพื่อค้นพบความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ได้
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) วิ นิ จ ฉั ย และจั ด การตลอดจนให้ ข้ อ สรุ ป ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาศาสตร์ ตามค่ า นิ ย มอั น ดี งาม หลั ก วิ ช าการและ/หรื อ
จริยธรรมด้านภาษาศาสตร์
2) เป็ น ผู้น าหรือผู้ ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์ รวมทั้ งสนับ สนุ นผู้ อื่น ให้ เกิดความตระหนักและให้ ป ระพฤติ
ปฏิบั ติตามหลักคุณ ธรรมจริยธรรมในชุมชน สังคม เพื่อนาไปสู่การทบทวน
แก้ไขปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
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2. ความรู้
1) มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก วิ ช าและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาระของวิ ช า
ภาษาศาสตร์อย่างถ่องแท้
2) สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหาทางภาษาศาสตร์รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
3) สามารถน าความรู้ ห ลั ก การ/ทฤษฎี ม าใช้ ในการวิ จั ย และการปฏิ บั ติ ง าน
ทางด้านภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ ทางภาษาศาสตร์ และ/หรือนา
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้
4) มีความรู้ เข้าใจและตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของภาษา ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ ๆ ได้
2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านภาษาศาสตร์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒ นาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม
หรื อ เสนอเป็ น ความรู้ ใ หม่ ที่ ท้ า ทายสามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เคราะห์
สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทางภาษาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
4) สามารถดาเนินงานด้านการวิจัย หรือการค้นคว้าทางวิชาการอื่นด้วยตนเอง
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
ด้านภาษาศาสตร์ และให้ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร์ ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาทางภาษาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากได้
ด้วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้ งวางแผนในการปรับ ปรุง ตนเองให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติงาน
ระดับสูงได้
3) มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่น ในการ
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถริ เริ่ ม แสดงประเด็ น และการแก้ ไขปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นหรื อ ยุ่ ง ยาก
ทั้ ง ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม โดยมี จุ ด ยื น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
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5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสื่ อ สารทั้ งด้ า นการพู ด และการเขี ย นได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกั บ กลุ่ ม บุ ค คลต่ าง ๆ ทั้ งในวงการวิ ช าการ รวมถึ ง ชุ ม ชนทั่ ว ไป
โดยการน าเสนอในรูป แบบต่าง ๆ ทั้ งในรูปแบบที่ เป็น ทางการและไม่เป็ น
ทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
ช่วงเวลา
5.2.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
สอบผ่านรายวิชาบังคับทั้งหมดตามหลักสูตร
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
อื่น ๆ (ระบุ)
5.2.3.2 นั กศึกษาจะเสนอผลงานการค้นคว้าอิส ระ และสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ายได้
ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร จานวน 36 หน่วยกิต
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
สอบผ่านประมวลความรู้ปากเปล่า
นาเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด
อื่น ๆ (ระบุ)
จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้คาแนะนา และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
ในรูปแบบเดียวกับการทาวิทยานิพนธ์ในข้อ 5.1.5
กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระ และกลไกสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน ดังนี้
5.2.6.1 นักศึกษาต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการวัด และประเมิ น ผลการค้ น คว้าอิ ส ระ ซึ่ งประกอบด้ ว ย
อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3
คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
โดยอาจารย์ ผู้ ส อบการค้ น คว้าอิ ส ระต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ สมบั ติ และผลงาน
วิ ช าการ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา
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5.2.6.2 มหาวิท ยาลั ย จั ด ให้ ก ารน าเสนอการค้ น คว้ าอิ ส ระ และสอบปากเปล่ าขั้ น
สุดท้ายของนักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5.2.6.3 การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
5.2.6.4 รายงานการค้นคว้าอิส ระ หรือส่ว นหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
5.2.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในการ
ค้นคว้าอิสระ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การ
เคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะในการค้นคว้าวิจยั ทางด้านภาษาศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชียที่ยังไม่
ค่อยมีการศึกษาวิจัยมากนัก

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. นักศึกษาทุกคนต้องทางานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียทีย่ ังไม่ค่อยมีการศึกษาวิจัยมากนัก เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาภาษาของชุมชนต่าง ๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 วินิจฉัยและจัดการตลอดจนให้ขอ้ สรุปปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ตาม
ค่านิยมอันดีงาม หลักวิชาการ และ/หรือจริยธรรมด้าน
ภาษาศาสตร์
1.2 เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม
จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่น
ให้เกิดความตระหนักและให้ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในชุมชน สังคม เพื่อนาไปสู่การทบทวน
แก้ไขปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
2. ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาระของวิชาภาษาศาสตร์ อย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้ หลักการ/ทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหา
ทางภาษาศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ
2.3 สามารถนาความรู้ หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจยั
และการปฏิบัติงานทางด้านภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่ทางภาษาศาสตร์ และ/หรือนาความรู้ใหม่ที่ได้
จากการวิจยั มาประยุกต์ใช้
2.4 มีความรู้ เข้าใจและตระหนักในความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ ของภาษา ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาศาสตร์
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาทางสังคมใหม่ ๆ ได้
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์โดยอาศัย
ทักษะด้านภาษาศาสตร์ เพื่อตอบสนองประเด็น หรือปัญหา
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ

กลยุทธ์การสอน
1. การบรรยาย/การ
อภิปราย
2. โครงงาน
3. แบบฝึกหัด
4. การมอบหมายงาน/
การบ้าน
5. การมอบหมายงานกลุ่ม
6. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
2. การสอบ
3. แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย
4. การนาเสนอรายงานแบบปากเปล่า
5. การนาเสนอรายงาน/โครงการเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
6. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในชั้นเรียน
7. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)

กลยุทธ์การสอน
1. การบรรยาย/การ
อภิปราย
2. โครงงาน
3. แบบฝึกหัด
4. การมอบหมายงาน/
การบ้าน
5. การมอบหมายงานกลุ่ม
6. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
2. การสอบ
3. แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย
4. การนาเสนอรายงานแบบปากเปล่า
5. การนาเสนอรายงาน/โครงการเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
6. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในชั้นเรียน
7. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)

กลยุทธ์การสอน
1. การบรรยาย/การ
อภิปราย
2. โครงงาน
3. แบบฝึกหัด
4. การมอบหมายงาน/
การบ้าน

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
2. การสอบ
3. แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย
4. การนาเสนอรายงานแบบปากเปล่า
5. การนาเสนอรายงาน/โครงการเป็น
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3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
กลยุทธ์การสอน
5.
การมอบหมายงานกลุ
่ม
3.4 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์และใช้
6. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิด
ใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอ
เป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทางภาษาศาสตร์
ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป และข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
3.5 สามารถดาเนินงานด้านการวิจยั หรือการค้นคว้าทาง
วิชาการอื่นด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยด้าน
ภาษาศาสตร์ และให้ขอ้ สรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทาง
ภาษาศาสตร์ ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบทีต่ ้องพัฒนา
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาทางภาษาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน
หรือความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และ
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถ
ร่วมมือกับผู้อื่น ในการแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถริเริ่มแสดงประเด็นและการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนหรือยุ่งยากทั้งส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีจุดยืนได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

กลยุทธ์การสอน
1. การบรรยาย/การ
อภิปราย
2. โครงงาน
3. แบบฝึกหัด
4. การมอบหมายงาน/
การบ้าน
5. การมอบหมายงานกลุ่ม
6. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
กลยุทธ์การสอน
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1 มีทักษะในการเลือก คัดกรองข้อมูลและสถิติด้านต่าง 1. การบรรยาย/การ
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการ อภิปราย
วิเคราะห์ วิจัย ในประเด็นปัญหาทางด้านภาษาศาสตร์ จน 2. โครงงาน
สามารถสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3. แบบฝึกหัด
5.2 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมี 4. การมอบหมายงาน/
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
การบ้าน
วงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอใน
5. การมอบหมายงานกลุ่ม
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
6. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)
ทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

วิธีการวัดและการประเมินผล
ลายลักษณ์อกั ษร
6. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในชั้นเรียน
7. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
2. การสอบ
3. แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย
4. การนาเสนอรายงานแบบปากเปล่า
5. การนาเสนอรายงาน/โครงการเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
6. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในชั้นเรียน
7. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)

วิธีการวัดและการประเมินผล
1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
2. การสอบ
3. แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย
4. การนาเสนอรายงานแบบปากเปล่า
5. การนาเสนอรายงาน/โครงการเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
6. การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในชั้นเรียน
7. อื่น ๆ : (โปรดระบุ)
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
- ไม่เน้น
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
2
1. หมวดวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
AL 603 PHONOLOGICAL
 ANALYSIS
AL 605 GRAMMATICAL

ANALYSIS
 AL 607 SEMANTICS
 
AL 608 SOCIOLINGUISTICS
AL 704 FIELD METHODS IN
 LINGUISTICS
AL 706 LINGUISTIC DATA
 
MANAGEMENT
2. หมวดวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
กลุ่ม 1 : รายวิชาเลือกทั่วไป
AL 703 LINGUISTIC
 DESCRIPTION
AL 710 HISTORICAL AND
 COMPARATIVE LINGUISTICS
AL 711 ENDANGERED
 
LANGUAGE DOCUMENTATION
 
AL 720 TEXT ANALYSIS
AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES
 OF TRANSLATION
 AL 730 LEXICOGRAPHY
AL 732 PRINCIPLES OF


LITERACY
AL 740 PHONETICS FOR FIELD
 LINGUISTICS
AL 741 ANTHROPOLOGICAL


LINGUISTICS

AL 742 LANGUAGE SURVEY
AL 751 CURRENT ISSUES IN
 LINGUISTICS
AL 753 LINGUISTIC
 
APPLICATIONS
กลุ่ม 2 : รายวิชาเลือกขั้นสูง
AL 712 ADVANCED
 GRAMMATICAL ANALYSIS
AL 715 SEMINAR ON
 MAINLAND SOUTHEAST ASIAN
LANGUAGE TYPOLOGY
AL 723 TRANSLATION
 -
PRACTICUM

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

   -
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-
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-
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-



-
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-
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-



-



 -

-

-

-
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-

-
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-



   -
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-
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-
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-
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-
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

AL 725 SEMINAR ON
TRANSLATION AND
COMMUNICATION
AL 733 LANGUAGE
DEVELOPMENT METHODS
AL 735 SEMINAR ON
LANGUAGE PLANNING AND
LANGUAGE POLICY
AL 744 ADVANCED
PHONOLOGY
AL 746 ADVANCED SEMANTIC
ANALYSIS
AL 748 SEMINAR ON TEXT
ANALYSIS
AL 750 SELECTED TOPICS IN
LINGUISTICS
AL 752 DIRECTED READING
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
AL 797 INDEPENDENT STUDY
(Plan B)
AL 799 THESIS (Plan A)

1

2



-    

 

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 วินิจฉัยและจัดการตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์
ตามค่านิยมอันดีงาม หลักวิชาการและ/หรือจริยธรรมด้านภาษาศาสตร์
1.2 เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ รวมทั้ง
สนับสนุนผู้อื่นให้เกิดความตระหนักและให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน
สังคม เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
2. ความรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของวิชาภาษาศาสตร์อย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหาทางภาษาศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางด้านภาษาศาสตร์
เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ทางภาษาศาสตร์ และ/หรือนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้
2.4 มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของภาษา ที่อาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เข้าใจถึงเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านภาษาศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ ๆ ได้
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์โดยอาศัยทักษะด้านภาษาศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ
3.4 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทางภาษาศาสตร์ได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
3.5 สามารถดาเนินงานด้านการวิจัย หรือการค้นคว้าทางวิชาการอื่นด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ และให้ข้อสรุป
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร์ที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาทางภาษาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่น ในการแก้ไขข้อพิพาท
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถริเริ่มแสดงประเด็นและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
โดยมีจุดยืนได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน
ของกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการเลือก คัดกรองข้อมูลและสถิติด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาศาสตร์
เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ในประเด็นปัญหาทางด้านภาษาศาสตร์ จนสามารถสรุปและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการรวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยกาหนด
ความหมายดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระดับการเรียน
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ไม่ผา่ น

นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
โดยมีความหมายดังนี้
อักษร
I
W
U
P
NP
IP
CE
CS

ความหมาย
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn)
การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit)
การวัดผลผ่าน (Pass)
การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass)
กาลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress)
การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from
Examination)
การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from
Standard Test)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา
2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล
2.1.3 นั ก ศึ ก ษาแผน ก ต้ อ งเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
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2.1.4 นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงสอบ
ประมวลความรู้ปากเปล่า
2.1.5 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดาเนินการตามระบบและกลไกที่ทาง
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 การทวนสอบภายหลังสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการสารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
2.2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา
2.2.4 นาผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา การสารวจดังกล่าว
ข้างต้น และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ และมีผลการเรียนได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตากว่
่ า 3.00
3.2 แผน ก วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)
3.3 แผน ข การค้นคว้าอิสระ
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)
3.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์
ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
ร่วมกับ SIL International ในการจัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสาขาวิชา/วิทยาลัย
จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชา/วิทยาลัย
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจานวนอย่างต่า 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7)
และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้
1.3.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1.1 เป็นผู้ที่สามารถวินิจฉัยและจัดการตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาศาสตร์ ตามค่านิยมอันดีงาม หลักวิชาการ และ/หรือจริยธรรม
ด้านภาษาศาสตร์
2.1.2 มีความรู้ในหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของวิชาภาษาศาสตร์อย่างถ่องแท้
และสามารถนาความรู้ หลักการ/ทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหาทางภาษาศาสตร์รวมทั้ง
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
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2.1.3 มีทักษะด้านปัญญา สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทางภาษาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
2.1.4 มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่น ในการแก้ไข
ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
2.1.5 มีทักษะในการเลือก คัดกรองข้อมูลและสถิติด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ภาษาศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ในประเด็นปัญหาทางด้านภาษาศาสตร์
จนสามารถสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารทั้งด้าน
การพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีละหนึ่งครั้ง โดยร่วมกับสานักวิจัย มหาวิทยาลัย
พายัพในการจัดทาแบบสอบถามและรวบรวมผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามสายงาน
2.3 ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่กากับดูแลให้ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University Symposium)
3. นักศึกษา
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คาปรึกษาทางด้าน
วิชาการและการแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
นักศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น
ก. คุณสมบัติทั่วไป
- ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรอง
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
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ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากแต้มระดับคะแนน 4.00 (ผู้สมัคร
ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาบัณฑิตระหว่าง 2.50 ถึง 3.00 อาจเข้าศึกษา
โดยทดลองเรียนได้ ทั้งนี้ ต้องมีผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 สาหรับการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิตแรก)
ค. มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ
- นักศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในรายวิชาสัทศาสตร์ (PHONETICS) สัทวิทยา
(PHONOLOGY) และไวยากรณ์ (GRAMMAR) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารประจาหลักสูตร โดยได้รับระดับคะแนน 3.00 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานทั้ง 3 ด้านดังกล่าว นักศึกษาจะต้องเรียนในหลักสูตร
ระยะสั้นที่สาขาวิชาจัดให้ และสอบผ่านโดยได้รับระดับคะแนน High Pass ในทุกวิชา
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ยังมีผู้พูดอยู่อย่างน้อย 2 ภาษา หนึ่งในนั้นต้อง
เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องแสดงหลักฐานอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก) ผ่านการสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TOEFL) โดยได้คะแนน 79
หรือมากกว่าในระบบอินเทอร์เน็ต หรือได้คะแนน 211 หรือมากกว่าในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ
ข) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) โดยได้คะแนน 6.5 หรือมากกว่า
หรือ
ค) คะแนนเทียบเท่าสาหรับการสอบที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการรับนักศึกษา
ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักศึกษาเห็นว่าความรู้ภาษาอังกฤษไม่ดีพออาจเข้าศึกษาด้วย
สถานภาพนักศึกษาทดลองเรียนได้ และอาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
- นักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
ก) เรียนภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิต
รวมอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 โดยเรียน
รายวิชาภาษาต่างประเทศเหล่านี้ไม่เกิน 5 ปี ก่อนเข้าศึกษา
ข) สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ค) สอบภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษผ่านด้วยคะแนนเทียบเท่า 2+ ของระดับ ILR
(Interagency Language Roundtable)
ง) แสดงหลักฐานการศึกษา (ในระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา) ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
- ผู้เข้าศึกษาได้รับการคัดเลือกโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจา
หลักสูตรตามขั้นตอนต่าง ๆ
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดย
สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการเรียนเพิ่มเติมก่อนเข้ามาเรียนในหลักสูตร พร้อมทั้ง
เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาศาสตร์ นอกจากนีส้ าขาวิชาฯ ยังจัดให้มีการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและการคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking) ระหว่างการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาด้วย
3.3 การให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและการแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ด้านวิทยานิพนธ์
และการแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับ
ที่สูง ดังนี้
การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและกลไกการ
ดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา
การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมี
ปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คาปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาขอคาปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนระหว่างที่ยังเรียนรายวิชาต่าง ๆ เมื่อนักศึกษาเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์
แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสาขาวิชาฯ จะแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ที่สามารถทางาน
ร่วมกับนักศึกษาได้ โดยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการ คือ เป็นผู้มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ
ในด้านที่นักศึกษาต้องการทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอนและการทาวิจัย
ภาคสนามด้วย
การดูแลนักศึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาอย่าง
สม่าเสมอโดยพบกันอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งในช่วงต้น และรายงานความคืบหน้าและ/หรือปัญหา
เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาฯ อย่างน้อยสามครั้งในหนึ่งภาคการศึกษา
(ตอนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างการสอบกลางภาค และระหว่างการสอบปลายภาค)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่กากับดูแลให้ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติทมี่ ีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University
Symposium) หรือที่ประชุมวิชาการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้นักศึกษามีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสม
สาหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย
การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบทุกภาคการศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วย
แก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป
การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กาหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา และ
หัวหน้าสาขาวิชานาเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจาหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา
4. อาจารย์
ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีระบบในการรับอาจารย์ใหม่ 2 แบบ ดังนี้
1) อาจารย์ประจา แบบรับค่าตอบแทน
รับโดยใช้เกณฑ์การรับบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
ก. สาขาวิชาสารวจจานวนอาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์ที่ลาออก และอาจารย์ที่เกษียณ
ข. สาขาวิชาสารวจรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และจานวนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร
ค. กรณีที่มีตาแหน่งว่าง หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสม และมี
ความจาเป็นต้องรับบุคลากรเพิ่ม ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอเรื่องขอบุคลากรเพิ่มตาม
ขั้นตอน
ง. กรณีสาขาวิชาได้รับอนุมัติให้รับบุคลากรเพิ่ม ให้หัวหน้าสาขาวิชาประสานงานกับ
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ทดสอบ
และ/หรือ สัมภาษณ์ เพื่อหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
จ. ส่งบุคลากรใหม่เข้ารับการอบรม และปฐมนิเทศ
ฉ. สาขาวิชาจัดระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้คาแนะนา และดูแลบุคลากรใหม่ในทุกมิติที่เกี่ยวกับ
การทางานจนกว่าบุคลากรใหม่จะผ่านช่วงทดลองงาน
2) อาจารย์ประจา แบบอาสาสมัคร
อาจารย์ประจาในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครไม่รับเงินเดือน ภายใต้
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพและ SIL International โดย SIL International
เป็นผู้สรรหาอาจารย์ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
ซึ่งจะพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดไว้ และได้รับการอนุมัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ
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สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระบบและกลไกในการดาเนินการ ดังนี้
ก. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข. อาจารย์ผู้ถูกเสนอชื่อจะได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีผู้บังคับบัญชาภายนอกอยู่ร่วมในการชี้แจงด้วย
ค. เมื่ออาจารย์ผู้ถูกเสนอชื่อตอบรับเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว
สาขาวิชาฯ ดาเนินการในการขอแต่งตั้ง/ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป
ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมี
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
- การอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- การอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจาให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
- กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษานั้นและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบ
และปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึง การจัดทารายวิชาให้ทันสมัย
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรจะพิจารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนกาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ
และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้
เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรรับผิดชอบในการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยได้พิจารณา
ทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน
การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาฯ ได้นาระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจาหลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่าง
ชัดเจน อย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา
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ในส่วนของผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของ
หลักสูตร จะดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดาเนินการจัดทารายงานผล
การจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การ
กากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาศาสตร์
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกท่านกาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ
นาเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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2564


















































































41
10.
11.
12.
13.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหัวข้อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร เป็นการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาในเอเชียที่มีผู้ศึกษาค่อนข้างน้อย

2560


2561


2562


2563


2564







-

-
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะนาจากอาจารย์
ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
3) ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา และการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
4) การประเมินตนเอง สาขาวิชาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาการประเมินกลยุทธ์การสอน
ของตนเอง
5) สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมพิจารณาข้อสอบและผลสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน
การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา
อื่นๆ (โปรด ระบุ)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในภาคปลายก่อนจบ
การศึกษาในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่
2.3 ประเมินรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมิน
2.4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขา/ในสาขาวิชาเดียวกันอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนทารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4.2 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี จัดทาร่างรายงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา
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4.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
ดาเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษา
ต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง)
1. สาระสาคัญ
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตร พ.ศ. 2555
Aim to prepare graduates who
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) have the knowledge, ability and
skill to apply linguistic theory to
research, language description and
language documentation.
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทา
วิจัย การพรรณนาเกีย่ วกับภาษา และการ
จัดระบบเอกสารข้อมูลภาษา
2) have a general knowledge, ability
and skill in methods of language
study, and language analysis.
2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไป
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษา และการ
วิเคราะห์ภาษา
3) have knowledge, ability and skill
in translating, and who can examine
and assess translated documents
and adapt them for correct
communication.
3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการแปล การตรวจสอบงานแปล
และสามารถนาไปปรับใช้เพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง
4) have knowledge, ability and skill
to assist heritage language
communities to wisely cultivate and
develop their own languages within
the national language context.
4) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดกให้
สามารถปรับปรุง และพัฒนาภาษาของ
ตนเองภายใต้บริบทของภาษาประจาชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Aim to prepare graduates who
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) have the knowledge, ability and
skill to apply linguistic theory to
research, language description and
language documentation.
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทา
วิจัย การพรรณนาเกีย่ วกับภาษา และการ
จัดระบบเอกสารข้อมูลภาษา
2) have a general knowledge, ability
and skill in methods of language
study, and language analysis.
2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไป
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษา และการ
วิเคราะห์ภาษา
3) have knowledge, ability and skill
in translating, and who can examine
and assess translated documents
and adapt them for correct
communication.
3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการแปล การตรวจสอบงานแปล
และสามารถนาไปปรับใช้เพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง
4) have knowledge, ability and skill
to assist heritage language
communities to wisely cultivate and
develop their own languages within
the national language context.
4) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดกให้
สามารถปรับปรุง และพัฒนาภาษาของ
ตนเองภายใต้บริบทของภาษาประจาชาติ

เหตุผลประกอบ
No change (คงเดิม)

No change (คงเดิม)

No change (คงเดิม)

No change (คงเดิม)
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1.2 หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
หลักสูตร พ.ศ. 2555
Core Courses
All students must complete the
following six (6) core courses, for a
total of 18 credits.
รายวิชาบังคับ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
บังคับต่อไปนี้ 6 รายวิชา รวมทั้งสิน้ 18
หน่วยกิต
AL 603 PHONOLOGICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
The principles and methods for the
analysis of linguistic sound systems,
utilizing data from a variety of
languages.
AL 603 การวิเคราะห์สัทวิทยา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หลักการและวิธีการวิเคราะห์ระบบเสียงใน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาษาต่างๆ
AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
The principles and methods for the
analysis of grammatical structures,
both morphological and syntactic.
AL 605 การวิเคราะห์ไวยากรณ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ ทั้งในระดับโครงสร้างคาและ
โครงสร้างประโยค
AL 607 SEMANTICS 3 (3-0-9) credits
The relationship between form and
meaning at various levels of
language.
AL 607 อรรถศาสตร์ 3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความหมายใน
ระดับต่าง ๆ ของภาษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Core Courses
All students must complete the
following six (6) core courses, for a
total of 18 credits.
รายวิชาบังคับ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
บังคับต่อไปนี้ 6 รายวิชา รวมทั้งสิน้ 18
หน่วยกิต
AL 603 PHONOLOGICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
The principles and methods for the
analysis of linguistic sound systems,
utilizing data from a variety of
languages.
AL 603 การวิเคราะห์สัทวิทยา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หลักการและวิธีการวิเคราะห์ระบบเสียงใน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาษาต่างๆ
AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
The principles and methods for the
analysis of grammatical structures,
both morphological and syntactic.
AL 605 การวิเคราะห์ไวยากรณ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ ทั้งในระดับโครงสร้างคาและ
โครงสร้างประโยค
AL 607 SEMANTICS 3 (3-0-9) credits
The relationship between form and
meaning at various levels of
language.
AL 607 อรรถศาสตร์ 3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความหมายใน
ระดับต่าง ๆ ของภาษา

เหตุผลประกอบ
No change (คงเดิม)

No change (คงเดิม)

No change (คงเดิม)

No change (คงเดิม)
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AL 608 SOCIOLINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
The structure and use of language in
its social and cultural contexts with
focus on multilingual situations.
AL 608 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
โครงสร้างและการใช้ภาษาในบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นที่สถานการณ์
พหุภาษา
AL 701 FIELD METHODS IN
LINGUISTICS
3 (2-2-7) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Methods for collecting and
analyzing language data in order to
formulate hypotheses and then
refine them in light of available
data.
AL 701 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทาง
ภาษาศาสตร์
3 (2-2-7) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
ระเบียบวิธีวิจยั ในการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาษา เพื่อนาไปสูก่ าร
ตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ทราบสมมติฐาน
โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
AL 702 LINGUISTIC DATA
MANAGEMENT
3 (2-2-7) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Methods for managing, organizing,
and presenting language data using
computational tools.
AL 702 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์
3 (2-2-7) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
วิธีการจัดการ จัดระเบียบ และนาเสนอ
ข้อมูลภาษาโดยใช้เครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
AL 608 SOCIOLINGUISTICS
No change (คงเดิม)
3 (3-0-9) credits
The structure and use of language in
its social and cultural contexts with
focus on multilingual situations.
AL 608 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
โครงสร้างและการใช้ภาษาในบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นที่สถานการณ์
พหุภาษา
Deleted AL 701
and added AL 704
(ยกเลิกรายวิชา AL
701 เพิ่มรายวิชาใหม่
AL 704)

Deleted AL 702
and added AL 706
(ยกเลิกรายวิชา AL
702 เพิ่มรายวิชาใหม่
AL 706)

47
หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
AL 704 FIELD METHODS IN
LINGUISTICS
4 (2-4-10) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Methods for collecting and
analyzing language data in order to
formulate hypotheses and then
refine them in light of available
data.
AL 704 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทาง
ภาษาศาสตร์
4 (2-4-10) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
ระเบียบวิธีวิจยั ในการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาษา เพื่อนาไปสูก่ าร
ตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ทราบสมมติฐาน
โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
AL 706 LINGUISTIC DATA
MANAGEMENT 2 (1-2-5) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Methods for managing, organizing,
and presenting language data using
computational tools.
AL 706 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์
2 (1-2-5) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
วิธีการจัดการ จัดระเบียบ และนาเสนอ
ข้อมูลภาษาโดยใช้เครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์

เหตุผลประกอบ
Added new
course, revised
from AL701 (เพิ่ม
รายวิชาใหม่ ซึ่ง
ปรับปรุงมาจาก
AL701 โดยเพิ่ม
จานวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับลักษณะ
การเรียนการสอน)

Added new
course, revised
from AL702 (เพิ่ม
รายวิชาใหม่ ซึ่ง
ปรับปรุงมาจาก
AL702 โดยลด
จานวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับลักษณะ
การเรียนการสอน)

1.3 หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
หลักสูตร พ.ศ. 2555
Elective Courses
Students following Plan A2 must
choose four (4) elective courses, for
a total of twelve (12) credits.
Students following Plan B must
select six (6) elective courses, for a
total of eighteen (18) credits.
Students will select electives
appropriate to their program of
study in consultation with their
faculty advisor. Each student must
take a minimum of at least three (3)
credits from group 1 general

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
Elective Courses
Clarified wording
Students following Plan A2 must
(ปรับข้อความให้
choose at least four (4) elective
กระชับ)
courses, for a total of at least
twelve (12) credits. Students
following Plan B must select at least
six (6) elective courses, for a total of
at least eighteen (18) credits.
Students will select electives
appropriate to their program of
study in consultation with their
faculty advisor. Each student must
take:
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electives and at least three (3)
credits from group 2 advanced
electives, with any remaining
elective credits coming from:
หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเลือก 4 รายวิชา รวมทั้งสิ้น
12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเลือก 6 รายวิชา รวมทั้งสิน้ 18
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเลือกทีเ่ หมาะกับ
แผนการเรียนของตนโดยขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเลือกจานวนอย่างน้อย 3
หน่วยกิตจากกลุม่ 1: รายวิชาเลือกทั่วไป
และจานวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิตจากกลุ่ม
2: รายวิชาเลือกขั้นสูง และรายวิชาเลือก
อื่น ๆ เพื่อให้หน่วยกิตครบตามที่กาหนด
ดังนี้:

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลประกอบ

1. at least three (3) credits from
group 1 general electives and
2. at least three (3) credits from
group 2 advanced electives and
3. any remaining elective credits
coming from group 1 and/or
group 2 and/or any graduate
level course offered by an
accredited Payap University
graduate program with the
approval of the Department
Head.

หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา รวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
a) any Group 1 or Group 2 electives นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเลือกทีเ่ หมาะกับ
แผนการเรียนของตนโดยขอคาแนะนาจาก
offered by the Linguistics
อาจารย์ที่ปรึกษา และต้องลงทะเบียนเรียน
Department, or
ดังนี้
ก) รายวิชาเลือกกลุม่ 1 หรือกลุ่ม 2 ซึ่ง
1. เลือกเรียนจากกลุม่ 1 รายวิชาเลือก
จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา
ทั่วไป อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ
ภาษาศาสตร์ หรือ
b) any graduate level course offered 2. เลือกเรียนจากกลุม่ 2 รายวิชาเลือก
ขั้นสูง อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ
by an accredited Payap University
3.
เลือกเรียนจากกลุม่ 1 และ/หรือ
graduate program with the approval
กลุ่ม 2 และ/หรือ รายวิชาใด ๆ
of the Department Head.
ในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ปิดสอน
ข) รายวิชาใด ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่
โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดสอนโดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยนักศึกษาต้อง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชาฯ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Group 1: General Electives
Every student must take a minimum
of three (3) credits of these courses)
กลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อย 3 หน่วยกิต

Group 1: General Electives
No change (คงเดิม)
Every student must take a minimum
of three (3) credits of these courses)
กลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อย 3 หน่วยกิต
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AL 703 LINGUISTIC DESCRIPTION
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
The application of analysis and
argumentation to linguistic data.
Practice in describing, discussing,
and reporting on the findings of
research in one or more specific
languages.
AL 703 การพรรณนาทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และถก
ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลทาง
ภาษาศาสตร์ ฝึกพรรณนา อภิปราย และ
รายงานผลงานวิจัยในภาษาตามทีก่ าหนด
อย่างน้อย 1 ภาษา
AL 710 HISTORICAL AND
COMPARATIVE LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
The theoretical analysis of language
change and methods for linguistic
reconstruction with a focus on Asian
languages.
AL 710 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิง
ประวัติ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา และวิธีการสืบสร้าง
ภาษาโดยมุ่งเน้นภาษาในภูมิภาคเอเชีย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เหตุผลประกอบ

AL 703 LINGUISTIC DESCRIPTION
No change (คงเดิม)
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
The application of analysis and
argumentation to linguistic data.
Practice in describing, discussing,
and reporting on the findings of
research in one or more specific
languages.
AL 703 การพรรณนาทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และถก
ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลทาง
ภาษาศาสตร์ ฝึกพรรณนา อภิปราย และ
รายงานผลงานวิจัยในภาษาตามทีก่ าหนด
อย่างน้อย 1 ภาษา
AL 710 HISTORICAL AND
No change (คงเดิม)
COMPARATIVE LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
The theoretical analysis of language
change and methods for linguistic
reconstruction with a focus on Asian
languages.
AL 710 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิง
ประวัติ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา และวิธีการสืบสร้าง
ภาษาโดยมุ่งเน้นภาษาในภูมิภาคเอเชีย
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AL 711 ENDANGERED LANGUAGE
DOCUMENTATION 3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 701, AL 702)
The issues and methods of
documenting endangered languages,
including the use of technology, and
ethics related to conducting
research with human subjects.
AL 711 การจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 701, AL 702)
ประเด็นปัญหาและวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยี และหลักจริยธรรมเกี่ยวกับ
การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
AL 720 TEXT ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605)
Linguistic analysis of the structure of
texts, including cohesion,
coherence, prominence and other
topics.
AL 720 การวิเคราะห์ตัวบท
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทตามแนว
ภาษาศาสตร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อความ
การเกาะเกี่ยวความ ความเด่นชัดของ
ข้อความ และประเด็นอื่น ๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
AL 711 ENDANGERED LANGUAGE
DOCUMENTATION 3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 704, AL 706)
The issues and methods of
documenting endangered languages,
including the use of technology, and
ethics related to conducting
research with human subjects.
AL 711 การจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 704, AL 706)
ประเด็นปัญหาและวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยี และหลักจริยธรรมเกี่ยวกับ
การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
AL 720 TEXT ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605)
Linguistic analysis of the structure of
texts, including cohesion,
coherence, prominence and other
topics.
AL 720 การวิเคราะห์ตัวบท
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทตามแนว
ภาษาศาสตร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อความ
การเกาะเกี่ยวความ ความเด่นชัดของ
ข้อความ และประเด็นอื่น ๆ

เหตุผลประกอบ
Change the
prerequisite
courses according
to revision of the
courses (เปลี่ยนรหัส
รายวิชาบังคับก่อน
ตามการปรับปรุง)

No change (คงเดิม)
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AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF
TRANSLATION
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605)
Theory and practice of using
linguistic principles for translation,
resulting in translated texts that are
characterized by clarity, accuracy,
and naturalness.
AL 722 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับ
การแปล
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
หลักทางภาษาศาสตร์ในการแปลเพื่อให้ได้
ผลงานแปลที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และ
เป็นธรรมชาติ
AL 730 LEXICOGRAPHY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605, AL 607)
The principles and methods
necessary for the production of
dictionaries, including the use of
pertinent computer software tools.
AL 730 การทาพจนานุกรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605, AL 607)
หลักการและวิธีการที่จาเป็นต่อการจัดทา
พจนานุกรม รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิต
พจนานุกรม
AL 732 PRINCIPLES OF LITERACY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603)
The linguistic and sociolinguistic
factors required to support the use
of written communication in a
community.
AL 732 หลักการรู้หนังสือ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
ปัจจัยทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์
สังคมที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการใช้ระบบ
การเขียนในชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF
TRANSLATION
3 (3-0-9) credits
Theory and practice of using
linguistic principles for translation,
resulting in translated texts that are
characterized by clarity, accuracy,
and naturalness.
AL 722 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับ
การแปล
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
หลักทางภาษาศาสตร์ในการแปลเพื่อให้ได้
ผลงานแปลที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และ
เป็นธรรมชาติ

เหตุผลประกอบ
Cancelled Pre:
AL 605
Background in
Grammatical
Analysis is not
needed for taking
this course. (ยกเลิก
รายวิชาบังคับก่อน
AL 605 เนื่องจาก
นักศึกษาไม่
จาเป็นต้องมีพื้นฐาน
ด้านการวิเคราะห์
ไวยากรณ์ในการเรียน
รายวิชานี)้

AL 730 LEXICOGRAPHY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605, AL 607)
The principles and methods
necessary for the production of
dictionaries, including the use of
pertinent computer software tools.
AL 730 การทาพจนานุกรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605, AL 607)
หลักการและวิธีการที่จาเป็นต่อการจัดทา
พจนานุกรม รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิต
พจนานุกรม
AL 732 PRINCIPLES OF LITERACY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603)
The linguistic, sociolinguistic and
educational factors required to
support reading and writing in a
language community.
AL 732 หลักการรู้หนังสือ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
ปัจจัยทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม
และทางการศึกษาที่จาเป็นต่อการ
สนับสนุนการอ่านและการเขียนในชุมชน
ภาษา

No change (คงเดิม)

Clarified the
course description
(ปรับคาอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น)
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-

AL 741 ANTHROPOLOGICAL
LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
The interaction and influence of
language and culture on each other,
including the effect of world views
in matters relating to language and
culture.
AL 741 ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและ
วัฒนธรรมที่มีต่อกัน รวมถึงผลกระทบจาก
มุมมองของโลกในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาและวัฒนธรรม
AL 742 LANGUAGE SURVEY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605, AL 608)
The theory and methodology for
conducting language survey,
including criteria for defining
language and dialect boundaries,
determining ethnolinguistic identity,
and measuring levels of bilingualism
as well as mutual intelligibility.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
AL 740 PHONETICS FOR FIELD
LINGUISTICS
3 (2-2-8) credits
Overview of speech sounds in
languages of the world with special
focus on the languages of Asia.
Practice in the identification,
pronunciation and transcription of
speech sounds. Discussion of
articulatory phonetics and basic
acoustic phonetics and their
application in descriptive linguistics.
AL 740 สัทศาสตร์สาหรับภาษาศาสตร์
ภาคสนาม
3 (2-2-8) หน่วยกิต
ภาพรวมเกีย่ วกับเสียงพูดในภาษาต่าง ๆ
ทั่วโลก โดยเน้นภาษาในเอเชีย การฝึกการ
ระบุเสียงพูด การออกเสียง และการถ่าย
ถอดเสียง การอภิปรายเกี่ยวกับสรีร
สัทศาสตร์ และกลสัทศาสตร์เบื้องต้น
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสัทศาสตร์
ทั้งสองด้านในภาษาศาสตร์วรรณนา
AL 741 ANTHROPOLOGICAL
LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
The interaction and influence of
language and culture on each other,
including the effect of world views
in matters relating to language and
culture.
AL 741 ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและ
วัฒนธรรมที่มีต่อกัน รวมถึงผลกระทบจาก
มุมมองของโลกในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาและวัฒนธรรม
AL 742 LANGUAGE SURVEY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 608)
The theory and methodology for
conducting language survey,
including criteria for defining
language and dialect boundaries,
determining ethnolinguistic identity,
and measuring levels of bilingualism
as well as mutual intelligibility.

เหตุผลประกอบ
Added new
course
Students need
more background
in phonetics (เพิ่ม
รายวิชาใหม่ เพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่
นักศึกษาที่สนใจ
ทางด้านสัทศาสตร์
และการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้าน
สัทศาสตร์)

No change (คงเดิม)

Cancelled Pre:
AL 605
Background in
Grammatical
Analysis is not
needed for taking
this course. (ยกเลิก
รายวิชาบังคับก่อน
AL 605 เนื่องจาก
นักศึกษาไม่
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AL 742 การสารวจภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605, AL
608)
ทฤษฎีและวิธีการดาเนินการสารวจภาษา
รวมทั้งเกณฑ์ในการกาหนดขอบเขตของ
ภาษาและภาษาถิ่น การตัดสิน อัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการวัดระดับของ
ภาวะสองภาษาและระดับความเข้าใจภาษา
ของกันและกัน
AL 751 CURRENT ISSUES IN
LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
Recent trends in linguistics that are
likely to influence the future
development of the discipline,
including evaluating differing
theoretical perspectives.
AL 751 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวโน้มปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ที่อาจมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาศาสตร์ใน
อนาคต รวมทั้งการประเมินแนวคิดทฤษฎี
ต่าง ๆ ด้านภาษาศาสตร์
AL 753 LINGUISTIC APPLICATIONS
3 (3-0-9) credits
The application of linguistics to
another academic domain, such as
EthnoArts, Language Acquisition,
Psychology, Neuroscience, Acoustics,
Anthropology, Biology, Computer
Science, Human Anatomy,
Philosophy, Sociology, or SpeechLanguage Pathology.
AL 753 การประยุกต์ทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ในศาสตร์
แขนงอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ศิลปะชาติพันธุ์
การเรียนรู้ภาษา จิตวิทยา ประสาท
วิทยาศาสตร์ สวนศาสตร์ มานุษยวิทยา
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กาย
วิภาคศาสตร์มนุษย์ ปรัชญา สังคมวิทยา
หรือพยาธิวิทยาด้านความผิดปกติทาง
ภาษาและการพูด
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AL 742 การสารวจภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 608)
ทฤษฎีและวิธีการดาเนินการสารวจภาษา
รวมทั้งเกณฑ์ในการกาหนดขอบเขตของ
ภาษาและภาษาถิ่น การตัดสิน อัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการวัดระดับของ
ภาวะสองภาษาและระดับความเข้าใจภาษา
ของกันและกัน

เหตุผลประกอบ
จาเป็นต้องมีพื้นฐาน
ด้านการวิเคราะห์
ไวยากรณ์ในการเรียน
รายวิชานี)้

AL 751 CURRENT ISSUES IN
LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
Recent trends in linguistics that are
likely to influence the future
development of the discipline,
including evaluating differing
theoretical perspectives.
AL 751 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวโน้มปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ที่อาจมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาศาสตร์ใน
อนาคต รวมทั้งการประเมินแนวคิดทฤษฎี
ต่าง ๆ ด้านภาษาศาสตร์
AL 753 LINGUISTIC APPLICATIONS
3 (3-0-9) credits
The application of linguistics to
other academic domains.
AL 753 การประยุกต์ทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ในศาสตร์
แขนงอื่น ๆ

No change (คงเดิม)

Changed in order
to make the
description more
concise. (ปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้
กระชับมากขึ้น)
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Group 2: Advanced Electives
Every student must take a minimum
of three (3) credits of these courses.
กลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อย 3 หน่วยกิต
AL 712 ADVANCED GRAMMATICAL
ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605)
Advanced linguistic theory and its
application to the morphological
and syntactic structure of languages.
AL 712 การวิเคราะห์ไวยากรณ์ขนั้ สูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ขั้นสูงและการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการศึกษาโครงสร้าง
ของหน่วยคาและโครงสร้างทางไวยากรณ์
ของภาษา
AL 715 SEMINAR ON MAINLAND
SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE
TYPOLOGY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Typological characteristics and
distribution of linguistic structures in
Mainland Southeast Asia.
AL 715 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาและการ
กระจายของโครงสร้างทางภาษาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
Group 2: Advanced Electives
No change (คงเดิม)
Every student must take a minimum
of three (3) credits of these courses.
กลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อย 3 หน่วยกิต
AL 712 ADVANCED GRAMMATICAL
No change (คงเดิม)
ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605)
Advanced linguistic theory and its
application to the morphological
and syntactic structure of languages.
AL 712 การวิเคราะห์ไวยากรณ์ขนั้ สูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ขั้นสูงและการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการศึกษาโครงสร้าง
ของหน่วยคาและโครงสร้างทางไวยากรณ์
ของภาษา
AL 715 SEMINAR ON MAINLAND
No change (คงเดิม)
SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE
TYPOLOGY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Typological characteristics and
distribution of linguistic structures in
Mainland Southeast Asia.
AL 715 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาและการ
กระจายของโครงสร้างทางภาษาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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AL 723 TRANSLATION PRACTICUM
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607, AL 722)
The application of translation
methods, with practice in translating
as well as checking and correcting
translated material.
AL 723 การฝึกปฏิบัติการแปล
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
การประยุกต์ใช้วิธีการแปลโดยฝึกปฏิบัติ
ด้านการแปล การตรวจสอบ และแก้ไข
เอกสารแปล
AL 725 SEMINAR ON TRANSLATION
AND COMMUNICATION
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607, AL 722)
The theory of translation and
communication, as built on insights
derived from linguistics and related
disciplines.
AL 725 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
ทฤษฎีการแปลและการสื่อสารในมุมมองที่
ลึกซึ้งทางด้านภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
AL 733 LANGUAGE DEVELOPMENT
METHODS
3 (2-2-7) credits
(Pre: AL 608)
Methods and factors that impact
the ability of language communities
to facilitate, manage and sustain
their own language development
programs.
AL 733 ระเบียบวิธีในการพัฒนาภาษา
3 (2-2-7) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
ระเบียบวิธีและปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อ
ความสามารถของชุมชนภาษา ในการ
ส่งเสริม จัดการ และดารงไว้ซึ่งโครงการ
ต่าง ๆ ในการพัฒนาภาษาของตน
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AL 723 TRANSLATION PRACTICUM
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607, AL 722)
The application of translation
methods, with practice in translating
as well as checking and correcting
translated material.
AL 723 การฝึกปฏิบัติการแปล
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
การประยุกต์ใช้วิธีการแปลโดยฝึกปฏิบัติ
ด้านการแปล การตรวจสอบ และแก้ไข
เอกสารแปล
AL 725 SEMINAR ON TRANSLATION
AND COMMUNICATION
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607, AL 722)
The theory of translation and
communication, as built on insights
derived from linguistics and related
disciplines.
AL 725 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
ทฤษฎีการแปลและการสื่อสารในมุมมองที่
ลึกซึ้งทางด้านภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
AL 733 LANGUAGE DEVELOPMENT
METHODS
3 (2-2-8) credits
(Pre: AL 608)
Methods and factors that impact
the ability of language communities
to facilitate, manage and sustain
their own language development
programs.
AL 733 ระเบียบวิธีในการพัฒนาภาษา
3 (2-2-8) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
ระเบียบวิธีและปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อ
ความสามารถของชุมชนภาษา ในการ
ส่งเสริม จัดการ และดารงไว้ซึ่งโครงการ
ต่าง ๆ ในการพัฒนาภาษาของตน

เหตุผลประกอบ
No change (คงเดิม)

No change (คงเดิม)

Adjusted the
credit numbering
(ปรับจานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง ตาม
หลักเกณฑ์การ
คานวณ)
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หลักสูตร พ.ศ. 2555
AL 735 SEMINAR ON LANGUAGE
PLANNING AND LANGUAGE POLICY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 608)
Practical social and linguistic issues
relating to language development
programs in multilingual societies.
AL 735 สัมมนาการวางแผนภาษาและ
นโยบายภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
ประเด็นทางสังคมเชิงปฏิบตั ิและทาง
ภาษาศาสตร์ที่เกีย่ วข้องกับโครงการพัฒนา
ภาษาในสังคมพหุภาษา
AL 744 ADVANCED PHONOLOGY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603)
Issues related to the advanced
analysis of sound systems in
languages, including current theories
of phonology.
AL 744 สัทวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
ประเด็นเกี่ยวกับการการวิเคราะห์ขั้นสูงใน
ระบบเสียงภาษาต่าง ๆ รวมถึงทฤษฎี
ทางสัทวิทยาในปัจจุบัน
AL 746 ADVANCED SEMANTIC
ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607)
Advanced theory and analysis of
semantic units and their
relationships, including current
developments in semantic theory.
AL 746 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607)
ทฤษฎีและการวิเคราะห์หน่วยความหมาย
และความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายขั้น
สูง รวมถึงพัฒนาการของทฤษฎีทาง
อรรถศาสตร์ในปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
AL 735 SEMINAR ON LANGUAGE
No change (คงเดิม)
PLANNING AND LANGUAGE POLICY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 608)
Practical social and linguistic issues
relating to language development
programs in multilingual societies.
AL 735 สัมมนาการวางแผนภาษาและ
นโยบายภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
ประเด็นทางสังคมเชิงปฏิบตั ิและทาง
ภาษาศาสตร์ที่เกีย่ วข้องกับโครงการพัฒนา
ภาษาในสังคมพหุภาษา
AL 744 ADVANCED PHONOLOGY
No change (คงเดิม)
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603)
Issues related to the advanced
analysis of sound systems in
languages, including current theories
of phonology.
AL 744 สัทวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
ประเด็นเกี่ยวกับการการวิเคราะห์ขั้นสูงใน
ระบบเสียงภาษาต่าง ๆ รวมถึงทฤษฎี
ทางสัทวิทยาในปัจจุบัน
AL 746 ADVANCED SEMANTIC
No change (คงเดิม)
ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607)
Advanced theory and analysis of
semantic units and their
relationships, including current
developments in semantic theory.
AL 746 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607)
ทฤษฎีและการวิเคราะห์หน่วยความหมาย
และความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายขั้น
สูง รวมถึงพัฒนาการของทฤษฎีทาง
อรรถศาสตร์ในปัจจุบัน
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หลักสูตร พ.ศ. 2555
AL 748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 720)
Advanced analysis of the structure
of texts at all levels of hierarchy.
AL 748 สัมมนาการวิเคราะห์ตัวบท
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 720)
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทขั้นสูงใน
ระดับขั้นต่าง ๆ ทุกระดับ
AL 750 SELECTED TOPICS IN
LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
Readings and discussion of selected
linguistic topic(s), for example, a
series of special topics by visiting
lecturers, or deeper study into
particular areas of interest.
AL 750 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การอ่านและการอภิปรายเกีย่ วกับหัวข้อคัด
สรรทางภาษาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หัวข้อ
พิเศษที่จัดสอนโดยอาจารย์อาคันตุกะ หรือ
หัวข้อตามความสนใจที่มีเนื้อหาวิชาลงลึก
มากขึ้น
AL 752 DIRECTED READING
3 (3-0-9) credits
Guided independent readings of a
special linguistic topic.
AL 752 การอ่านตามกาหนด
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การอ่านอิสระที่มีการชี้แนะเกี่ยวกับหัวข้อ
พิเศษทางภาษาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
AL 748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS No change (คงเดิม)
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 720)
Advanced analysis of the structure
of texts at all levels of hierarchy.
AL 748 สัมมนาการวิเคราะห์ตัวบท
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 720)
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทขั้นสูงใน
ระดับขั้นต่าง ๆ ทุกระดับ
AL 750 SELECTED TOPICS IN
No change (คงเดิม)
LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
Readings and discussion of selected
linguistic topic(s), for example, a
series of special topics by visiting
lecturers, or deeper study into
particular areas of interest.
AL 750 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การอ่านและการอภิปรายเกีย่ วกับหัวข้อคัด
สรรทางภาษาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หัวข้อ
พิเศษที่จัดสอนโดยอาจารย์อาคันตุกะ หรือ
หัวข้อตามความสนใจที่มีเนื้อหาวิชาลงลึก
มากขึ้น
AL 752 DIRECTED READING
No change (คงเดิม)
3 (3-0-9) credits
Guided independent readings of a
special linguistic topic.
AL 752 การอ่านตามกาหนด
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การอ่านอิสระที่มีการชี้แนะเกี่ยวกับหัวข้อ
พิเศษทางภาษาศาสตร์
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1.4 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
หลักสูตร พ.ศ. 2555
AL 799 THESIS 12 (0-0-36) credits
A more comprehensive research
study in the topics on linguistics in
order to discover and apply the new
knowledge.
AL 799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางภาษาศาสตร์
อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์
ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
AL 799 THESIS 12 (0-0-36) credits No change (คงเดิม(
A more comprehensive research
study in the topics on linguistics in
order to discover and apply the new
knowledge.
AL 799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางภาษาศาสตร์
อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์
ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้

1.5 การค้นคว้าอิสระ (Independent study)
หลักสูตร พ.ศ. 2555
AL 797 INDEPENDENT STUDY
6 (0-0-18) credits
Independent research work in
topics, specialized issues or
problems related to linguistics in
order to discover and apply new
knowledge.
AL 797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
ทางภาษาศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่
นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ได้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เหตุผลประกอบ
AL 797 INDEPENDENT STUDY
No change (คงเดิม(
6 (0-0-18) credits
Independent research work in
topics, specialized issues or
problems related to linguistics in
order to discover and apply new
knowledge.
AL 797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
ทางภาษาศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่
นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ได้

59
2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
(Plan A2)
1. หมวดวิชาบังคับ

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
โครงสร้างเดิม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

จานวน 18 หน่วยกิต

จานวน

18 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จานวน

จานวน

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
แผน ข (Plan B)
1. หมวดวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

-

จานวน

จานวน

2. หมวดวิชาเลือก

-

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

3. หมวดการค้นคว้า
อิสระ

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

จานวน

จานวน

รวมหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร

18 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต)
อธิการบดี
วันที่ ……… เดือน…………………….พ.ศ…………
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา
คาอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอนของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
พ.ศ. 2557
รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของ
ห้องสมุดกลางมีให้บริการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 410/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์
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ภาคผนวก ก
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อกาหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ2548.ศ.
ระดับบัณฑิตศึกษา
หมวด 10
หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
10.1 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน และจานวนการรับสมัคร
...................................................................
10.2 ระบบการศึกษา
...................................................................
10.3 ระบบหน่วยกิต
...................................................................
10.4 การลงทะเบียน และการบอกเพิ่ม บอกเลิกรายวิชาเรียน
10.4.1 ระดับปริญญาตรี
...................................................................
10.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
10.4.2.1 การลงทะเบียน
1) นั กศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามระเบี ยบ เงื่อนไขและความเห็ น
เกี่ยวกับ
การลงทะเบียนรายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ
2) นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นรายวิ ช าใด ๆ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสมอ
3) นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน หรือตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
4) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาใด ๆ ที่เคยได้ลาดับขั้น B หรือสูง
กว่าไม่ได้
5) นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นครบตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาแล้ ว แต่ ยั ง ท า
วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ จะต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน
10.4.2.2การบอกเพิม่ และเลิกรายวิชาเรียน
(1 การขอเพิ่มรายวิชากระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
และ 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ หลังจากนั้น
ยื่นเอกสารต่อสานักทะเบียนและบริการการศึกษา

62
(2 การบอกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
แล้วยื่นเอกสารต่อสานักทะเบียนและบริการการศึกษา
(2.1) การบอกเลิกรายวิชานั้นกระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่บอกเลิกจะไม่ปรากฏใน ใบรายงาน
ผลการศึกษา
(2.2) การบอกเลิกหลังจาก 3 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์แรก
ของ ภาคเรียนปกติ หรือ หลังจาก 2 สัปดาห์แรกแต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะ
ได้รับอักษร W สาหรับรายวิชานั้นๆ
(2.3) การบอกเลิกหลัง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 4
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษา
นานาชาติ เพื่อให้รับอักษร W แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะได้รับอักษรระดับคะแนน F สาหรับ
รายวิชานั้นๆ
(2.4) การคืนเงินในกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกรายวิชา1
ก. หากมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนในรายวิชาใด
นักศึกษา มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิตและค่าบารุงภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นได้เต็มจานวน
ข. นักศึกษาที่ลาออกหรือบอกเลิกกลางคันไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
มหาวิทยาลัยให้ออก หรือสั่งพักการเรียน หรือลาพัก และจะไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อจนหมด ภาค
การศึกษานั้น ๆ
โดยยื่นขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนศึกษาวิชาและค่าบารุงการศึกษาแก่นักศึกษา
ค. นักศึกษาที่บอกเลิกเรียนบางรายวิชาและยังคงเรียนรายวิชาที่
เหลืออยู่ไปจนหมดภาคการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่บอกเลิกนั้น ไม่ว่า
กรณีใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกเรียนรายวิชาหนึ่งแล้วบอกเพิ่ม รายวิชาหนึ่ง ภายในเวลาที่
กาหนดไว้ โดยที่ภาควิชาที่สังกัดอยู่อนุญาต นักศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขาด
ง. กรณีที่นักศึกษาลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่า
บารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ ยกเว้นค่าประกันของเสียหาย
(2.5) การบอกเลิกทุกรายวิชาจะทาได้เมื่อยื่นเรื่องขอลาพักการเรียน
เท่านั้น
(2.6) นักศึกษารับทุนที่ได้รับการอนุมัติผ่อนชาระค่าเล่าเรียนมีความ
ประสงค์จะลาออกหรือบอกเลิกกลางคัน ต้องชาระเงินในส่วนที่ค้างอยู่ในภาคการศึกษานั้น
10.5 ระยะเวลาการศึกษา
10.5.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระยะเวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
10.6 ระบบการวัดผล การประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
10.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1

มติสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 51/2539 ในคราวประชุมสมัยสามัญครัง้ ที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2539
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มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษา การประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
10.6.2.1 การวัดผลการศึกษา
1) บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติจัดให้มีการวัดผลการศึกษา
ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และเมื่อได้ประเมินรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จึงถือว่า
การเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
(2บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติใช้ระบบระดับคะแนนและ
แต้มระดับคะแนนในการวัดผล นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้วัดผลด้วยอักษร P (Pass) และ NP (No
Pass)
(3อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการ
เรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาและมีความหมาย ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนน
ระดับการเรียน
(ต่อ 1 หน่วยกิต)
A
4
ดีเลิศ
B+
3.5
ดีมาก
B
3
ดี
C+
2.5
ดีพอใช้
C
2
พอใช้
D+
1.5
อ่อน
D
1
อ่อนมาก
F
0
ไม่ผ่าน
(4นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่น เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาโดยมีความหมายดังนี้
อักษร
ความหมาย
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การบอกเลิกโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn)
U
การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit)
P
การวัดผลผ่าน (Pass)
NP
การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass)
IP
กาลังอยู่ในระหว่างการวัดผล (Grading in Progress)
EP
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก
(Excellent Pass)
(4.1) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นๆ นักศึกษา ไม่สามารถ
เรียน
หรือปฏิบัติงานให้สมบูรณ์เพราะมีเหตุสุดวิสัยบางประการเกิดขึ้น นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาประเมิน
แต้มระดับคะแนนใหม่ เมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้แก้อักษร I เป็นอักษรระดับคะแนนใหม่ให้สมบูรณ์แล้วภายใน
ภาคการศึกษา ถัดไป ในกรณีที่ไม่สามารถจะทาการวัดผลเพื่อจะเปลี่ยนอักษร I ได้ ให้คณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็นรายกรณีไป หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I
เป็นอักษรระดับคะแนน F
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(4.2) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้บอกเลิกรายวิชา ที่
ลงทะเบียน โดยได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด การบอกเลิกต้องดาเนินการตามระเบียบ
การศึกษาและการวัดผลการศึกษาเกี่ยวกับการบอกเพิ่มและเลิกรายวิชาเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 2
และไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.3) อักษร U เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นๆ โดยไม่ขอรับหน่วยกิตแต่อย่างใด
(4.4) อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้น สามารถเรียน ผ่าน
รายวิชานั้นๆ จนเป็นที่พอใจ
(4.5) อักษร NP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถเรียนผ่าน
รายวิชานั้นๆ จนเป็นที่น่าพอใจ
อักษร P หรืออักษร NP สามารถใช้วัดผลการศึกษาระดับบัณฑิต ดังนี้
 อักษร P หรืออักษร NP จะใช้กับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษา
จาเป็นต้องเรียน
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้พื้นฐาน หรือวิชาบังคับก่อนที่จะเรียนรายวิชาในหลักสูตรแต่ไม่นับรวมหน่วยกิต
สะสม
 อักษร P หรืออักษร NP ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์ หรือ
การ
ค้นคว้าอิสระผ่าน หรือไม่ผ่าน ทั้งนี้ ให้นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นหน่วยกิต
สะสม แต่ไม่นาจานวนหน่วยกิตดังกล่าวเป็นตัวหารเพื่อคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร
(4.6) อักษร IP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลการเรียนรายวิชานั้นยังอยู่ใน
ระหว่างการวัดผล หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับ IP ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.7) อักษร EP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมี
คุณภาพดีมาก
(4.8) รายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, F
และอักษรระดับคะแนน P, EP ที่ได้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเท่านั้นที่นับหน่วยกิต
สะสมตามหลักสูตร
(4.9) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้อักษร
ระดับคะแนน C+ และ C โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
(4.10) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร
10.6.2.2

การประเมินผลการศึกษา
(1การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน จะกระทาเมื่อสิ้นสุด

การศึกษา แต่ละภาคเรียน
(2มหาวิทยาลัยจะคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิต และแต้ม
ระดับคะแนนของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามระดับ
คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
(3ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาผลรวมแต้มระดับ
คะแนนสะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสม
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ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมสองตาแหน่งไม่
มีการปัดเศษ
(4ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน
ให้คานวณ ดังนี้
(4.1) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมประจาภาคเรียน ให้นาผลรวมแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษานั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิต
สะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ
(4.2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้นาผลรวมแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร หารด้วยจานวนหน่วยกิต
สะสมของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
10.6.2.3 การสอบประมวลความรู้) Comprehensive Examination)
(1นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรอบรู้ จะต้องเรียนครบและสอบผ่านวิชา
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และได้ชาระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้
เรียบร้อยแล้ว
(2ในการสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบ
ปากเปล่าตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(3บางสาขาวิชาอาจจะกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวล
ความรอบรู้ก่อน จึงได้รับอนุญาตให้ทาวิทยานิพนธ์
(4บัณฑิตวิทยาลัยฯ เป็นผู้กาหนดการสอบประมวลความรอบรู้ ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง ภายในเดือนที่ 2 ของภาคการศึกษา
(5การจัดสอบประมวลความรอบรู้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา และ
จะต้องมีกรรมการตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(6นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องยื่นความจานง ต่อ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่ตนศึกษาอยู่ ซึ่งสาขาวิชาจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อดาเนินการ
จัดสอบต่อไป ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษา
(7บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายใน ภาค
การศึกษาที่นักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้
(8การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ ให้ใช้อักษรระดับคะแนน P หรือ NP
(9คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตัดสินการสอบโดยใช้ระดับอักษร
คะแนน P หรือ NP โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
10.6.2.4 การทาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
(1นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์พร้อมกับเสนอชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ต่อเมื่อเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา เมื่อ
ได้ลงทะเบียนแล้วนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการวิจัยและการเสนอวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัยฯ
(2คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเอกของนักศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ จานวนไม่เกิน 3 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน นักศึกษาจะต้องเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชาเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
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(3นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
ภาษาหนึ่งภาษาใดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ควบคุม แต่ต้องมี
บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(4นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องต่อสาขาวิชาเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กาหนด การสอบ
วิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาอื่นๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว
(5บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะตั้งกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(6นักศึกษาต้องส่งสาเนาวิทยานิพนธ์ จานวน 5 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัยและ
การศึกษานานาชาติ เพื่อให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดฯ
(อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนสอบ)
(7การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
EP หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)
P
หมายถึง ผ่าน (Pass)
NP หมายถึง ไม่ผ่านการยอมรับ (No Pass)
(8คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตัดสินการสอบโดยให้ใช้อักษรระดับ
คะแนน EP, P, NP โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
(9คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 6 เมื่อดาเนินการสอบแล้วให้
รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์
(10นักศึกษาผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่
เข้ารูปเล่มเรียบร้อยตามกฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ จานวน 6 เล่ม ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
10.6.2.5 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติ
ให้ได้ปริญญาเมื่อผ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยครบถ้วน ดังนี้
(1จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(2จะต้องมีผลการเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 3.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
(3จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยฯ
(4ในแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ
วิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
(5ในแผนการศึกษาที่ไม่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ
ประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(6ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
(7มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
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10.6.2.6 การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ2
สาหรับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาของตน จะต้องผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1สอบผ่าน TOEFL ในระดับที่กาหนด หรือ
(2สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ รายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาในระดับที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กาหนด หรือ
(3เรียนจบรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาโท ที่ทาการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตน
อยู่แล้ว จะต้องผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
(1ศึกษาภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี หรือ บัณฑิตศึกษา ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 การศึกษาดังกล่าวต้องไม่นานเกิน
กว่า 5 ปี นับถึงเวลาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยพายัพ
(2สามารถสอบผ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(3ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จัดสอบโดย บัณฑิตวิทยาลัย
และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ3
(4เขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาที่มิใช่ภาษาของตนเอง
หมวด 12
วิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1 วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
12.1.2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1สอบข้อเขียน ความถนัดทางภาษาอังกฤษและหรือความถนัดเฉพาะ/
สาขาวิชา
(2
สอบสัมภาษณ์
(3
พิจารณาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.1.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(2
ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.1.2.3 สถานภาพของการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา
โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 20/2543 ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2543
3 มติสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 81/2546 ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2446
2
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2) นักศึกษาทดลองเรียน คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียน
ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาทดลองเรียนนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็น นักศึกษาสามัญ
ได้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เมื่อได้ศึกษาครบตามระยะเวลาและสอบได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิต หรือ 2 ภาคการศึกษา และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หากนักศึกษา
ทดลองเรียน ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ตาม เงื่อนไขที่กาหนด จะต้องพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาทันที
12.1.2.4 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตในสถาบันหรือต่างสถาบัน และ
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
1) การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน
หรือต่างสถาบัน สามารถกระทาได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1.1) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
(1.2) เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2การเทียบรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(2.1) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐมีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2.2) เนื้อหารายวิชาที่หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนจะต้องมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการเทียบเนื้อหารายวิชานั้น ๆ
(2.3) เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับ
คะแนน หรืออักษรระดับคะแนน 3S, P หรือเทียบเท่า
(2.4) รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
(2.5) การโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะ
กระทามิได้
เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือแต้ม
12.1.2.5 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถกระทาได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(1.2) มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
(2 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(2.1) การเทียบโอนความรู้
(2.1.1) ผู้ขอเทียบโอนจะต้องสอบเทียบความรู้เป็นรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผู้ขอต้องการเทียบดอน โดยจะต้องสอบวัดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่ขอ
เทียบโอนทุกรายวิชา
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(2.1.2) สาขาวิชาสามารถจัดสอบโดยใช้วิธีการประเมินความรู้
และ/หรือเกณฑ์การตัดสินใจของการประเมินในแต่ละวิธีการตามที่สาขาวิชากาหนด และ/หรือใช้ผลการ
ทดสอบมาตรฐานมาแสดงเพื่อขอเทียบโอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
หรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการเทียบโอนผลจากการทดสอบ
มาตรฐานเป็นกรณี ๆ ไป
(2.2) การสอบวัดความรู้ ผุ้ขอสอบเทียบโอนจะต้องได้ผลการประเมินเทียบ
ได้ไม่ต่ากว่าระดับอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
(2.3) การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการสอบและ/หรือการประเมินความรู้
ของ
มหาวิทยาลัย ให้บันทึก “CE” (credits from examination) ส่วนการบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CS” (credits from standardized test) โดยให้จานวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้น แต่จะไม่ให้อักษรระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
(2.4)กรณีที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือสอบผ่านรายวิชาที่มีรายวิชา
บังคับก่อน ให้ถือว่าผู้ขอเทียบโอนผ่านรายวิชาบังคับก่อนด้วย โดยผู้ขอเทียบโอนต้องชาระค่าธรรมเนียม
ในการเทียบโอนรายวิชาบังคับก่อนทุกรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3การโอนหน่วยกิตและให้หน่วยกิต ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(3.1) หน่วยกิตที่ได้รับการโอนและการให้หน่วยกิตไม่เกินหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร
(3.2) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจึงจะมี
สิทธิ์สาเร็จการศึกษา
12.1.2.6 การลาพักและลาออก
(1นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือนาน
กว่านั้น
จะต้องยื่นคาร้องตามแบบของมหาวิทยาลัย และชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน หรือภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมรายวิชาไปแล้ว
(2นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นคาร้องต่อ
มหาวิทยาลัยตามแบบที่กาหนด ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออก ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังคงมี
สภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
12.1.2.7 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
(1ถึงแก่กรรม
(2ลาออก
(3ศึกษาจบหลักสูตร
(4ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ ให้นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาและนับรวมระยะเวลาขอลาพักการเรียนด้วย
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(5ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ลาพักการเรียน
และไม่แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
(6ไม่ชาระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(7ลาพักการเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาแรก
โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม
(8ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ากว่า 3.00 เมื่อเรียนวิชา
ที่นับหน่วยกิตในหลักสูตรครบอย่างน้อย 18 หน่วยกิต
(9ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาทดลองเรียน และได้ศึกษาครบตามระยะเวลาของเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
แล้ว
(10สอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้อักษรระดับคะแนน D+, D และ F ถือ
ว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ
(11มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากประพฤติผิด
ระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง
(12ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก (ยกเว้นเป็นความผิดอัน
เกิดจากความประมาท)
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้ 6 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต
AL 603 PHONOLOGICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
The principles and methods for the analysis of linguistic sound systems, utilizing data
from a variety of languages.
AL 603 การวิเคราะห์สัทวิทยา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หลักการและวิธีการวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาษาต่าง ๆ
AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
The principles and methods for the analysis of grammatical structures, both
morphological and syntactic.
AL 605 การวิเคราะห์ไวยากรณ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ ทั้งในระดับโครงสร้างคาและโครงสร้างประโยค
AL 607 SEMANTICS
3 (3-0-9) credits
The relationship between form and meaning at various levels of language.
AL 607 อรรถศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความหมายในระดับต่าง ๆ ของภาษา
AL 608 SOCIOLINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
The structure and use of language in its social and cultural contexts with focus on
multilingual situations.
AL 608 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
โครงสร้างและการใช้ภาษาในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นที่สถานการณ์พหุภาษา
AL 704 FIELD METHODS IN LINGUISTICS
4 (2-4-10) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Methods for collecting and analyzing language data in order to formulate hypotheses
and then refine them in light of available data.
AL 704 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
4 (2-4-10) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาษา เพื่อนาไปสู่การตั้งสมมติฐานและพิสูจน์
ทราบสมมติฐานโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
AL 706 LINGUISTIC DATA MANAGEMENT
2 (1-2-5) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Methods for managing, organizing, and presenting language data using computational
tools.
AL 706 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์
2 (1-2-5) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
วิธีการจัดการ จัดระเบียบ และนาเสนอข้อมูลภาษาโดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์
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2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา รวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเลือกที่เหมาะกับแผนการเรียนของตนโดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และต้องลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. เลือกเรียนจากกลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ
2. เลือกเรียนจากกลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ
3. เลือกเรียนจากกลุ่ม 1 และ/หรือ กลุ่ม 2 และ/หรือ รายวิชาใด ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนโดย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
กลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
AL 703 LINGUISTIC DESCRIPTION
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
The application of analysis and argumentation to linguistic data. Practice in describing,
discussing, and reporting on the findings of research in one or more specific languages.
AL 703 การพรรณนาทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และถกประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลทางภาษาศาสตร์ ฝึกพรรณนา
อภิปราย และรายงานผลงานวิจัยในภาษาตามที่กาหนดอย่างน้อย 1 ภาษา
AL 710 HISTORICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
The theoretical analysis of language change and methods for linguistic reconstruction
with a focus on Asian languages.
AL 710 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา และวิธีการสืบสร้างภาษาโดยมุ่งเน้นภาษาใน
ภูมิภาคเอเชีย
AL 711 ENDANGERED LANGUAGE DOCUMENTATION
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 704, AL 706)
The issues and methods of documenting endangered languages, including the use of
technology, and ethics related to conducting research with human subjects.
AL 711 การจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 704, AL 706)
ประเด็นปัญหาและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และหลัก
จริยธรรมเกี่ยวกับการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
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AL 720 TEXT ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605)
Linguistic analysis of the structure of texts, including cohesion, coherence, prominence
and other topics.
AL 720 การวิเคราะห์ตัวบท
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทตามแนวภาษาศาสตร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อความ การเกาะเกี่ยวความ
ความเด่นชัดของข้อความ และประเด็นอื่น ๆ
AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF TRANSLATION
3 (3-0-9) credits
Theory and practice of using linguistic principles for translation, resulting in translated
texts that are characterized by clarity, accuracy, and naturalness.
AL 722 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับการแปล
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักทางภาษาศาสตร์ในการแปลเพื่อให้ได้ผลงานแปลที่มีความ
ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรมชาติ
AL 730 LEXICOGRAPHY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605, AL 607)
The principles and methods necessary for the production of dictionaries, including the
use of pertinent computer software tools.
AL 730 การทาพจนานุกรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605, AL 607)
หลักการและวิธีการที่จาเป็นต่อการจัดทาพจนานุกรม รวมทั้งการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมใน
การผลิตพจนานุกรม
AL 732 PRINCIPLES OF LITERACY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603)
The linguistic, sociolinguistic and educational factors required to support reading and
writing in a language community.
AL 732 หลักการรู้หนังสือ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
ปัจจัยทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม และทางการศึกษาที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการอ่านและการ
เขียนในชุมชนภาษา
AL 740 PHONETICS FOR FIELD LINGUISTICS
3 (2-2-8) credits
Overview of speech sounds in languages of the world with special focus on the
languages of Asia. Practice in the identification, pronunciation and transcription of
speech sounds. Discussion of articulatory phonetics and basic acoustic phonetics and
their application in descriptive linguistics.
AL 740 สัทศาสตร์สาหรับภาษาศาสตร์ภาคสนาม
3 (2-2-8) หน่วยกิต
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ภาพรวมเกี่ยวกับเสียงพูดในภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเน้นภาษาในเอเชีย การฝึกการระบุเสียงพูด การออก
เสียง และการถ่ายถอดเสียง การอภิปรายเกี่ยวกับสรีรสัทศาสตร์ และกลสัทศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสัทศาสตร์ทั้งสองด้านในภาษาศาสตร์วรรณนา
AL 741 ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
The interaction and influence of language and culture on each other, including the
effect of world views in matters relating to language and culture.
AL 741 ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมที่มีต่อกัน รวมถึงผลกระทบจากมุมมองของโลกในแง่มุม
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม
AL 742 LANGUAGE SURVEY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 608)
The theory and methodology for conducting language survey, including criteria for
defining language and dialect boundaries, determining ethnolinguistic identity, and
measuring levels of bilingualism as well as mutual intelligibility.
AL 742 การสารวจภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 608)
ทฤษฎีและวิธีการดาเนินการสารวจภาษา รวมทั้งเกณฑ์ในการกาหนดขอบเขตของภาษาและภาษาถิ่น
การตัดสิน อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการวัดระดับของภาวะสองภาษาและระดับความเข้าใจภาษา
ของกันและกัน
AL 751 CURRENT ISSUES IN LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
Recent trends in linguistics that are likely to influence the future development of the
discipline, including evaluating differing theoretical perspectives.
AL 751 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวโน้มปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ที่อาจมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาศาสตร์ในอนาคต รวมทั้งการ
ประเมินแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ด้านภาษาศาสตร์
AL 753 LINGUISTIC APPLICATIONS
3 (3-0-9) credits
The application of linguistics to other academic domains.
AL 753 การประยุกต์ทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ในศาสตร์แขนงอื่น ๆ
กลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
AL 712 ADVANCED GRAMMATICAL ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 605)
Advanced linguistic theory and its application to the morphological and syntactic
structure of languages.
AL 712 การวิเคราะห์ไวยากรณ์ขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการศึกษาโครงสร้างของหน่วยคาและโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ของภาษา
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AL 715 SEMINAR ON MAINLAND SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE TYPOLOGY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603, AL 605)
Typological characteristics and distribution of linguistic structures in Mainland Southeast
Asia.
AL 715 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)
ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาและการกระจายของโครงสร้างทางภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
AL 723 TRANSLATION PRACTICUM
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607, AL 722)
The application of translation methods, with practice in translating as well as checking
and correcting translated material.
AL 723 การฝึกปฏิบัติการแปล
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
การประยุกต์ใช้วิธีการแปลโดยฝึกปฏิบัติด้านการแปล การตรวจสอบ และแก้ไขเอกสารแปล
AL 725 SEMINAR ON TRANSLATION AND COMMUNICATION
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607, AL 722)
The theory of translation and communication, as built on insights derived from
linguistics and related disciplines.
AL 725 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722)
ทฤษฎีการแปลและการสื่อสารในมุมมองที่ลึกซึ้งทางด้านภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
AL 733 LANGUAGE DEVELOPMENT METHODS
3 (2-2-8) credits
(Pre: AL 608)
Methods and factors that impact the ability of language communities to facilitate,
manage and sustain their own language development programs.
AL 733 ระเบียบวิธีในการพัฒนาภาษา
3 (2-2-8) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
ระเบียบวิธีและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของชุมชนภาษา ในการส่งเสริม จัดการ และดารงไว้
ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาภาษาของตน
AL 735 SEMINAR ON LANGUAGE PLANNING AND LANGUAGE POLICY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 608)
Practical social and linguistic issues relating to language development programs in
multilingual societies.
AL 735 สัมมนาการวางแผนภาษาและนโยบายภาษา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608)
ประเด็นทางสังคมเชิงปฏิบัติและทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาภาษาในสังคมพหุภาษา
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AL 744 ADVANCED PHONOLOGY
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 603)
Issues related to the advanced analysis of sound systems in languages, including current
theories of phonology.
AL 744 สัทวิทยาขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603)
ประเด็นเกี่ยวกับการการวิเคราะห์ขั้นสูงในระบบเสียงภาษาต่าง ๆ รวมถึงทฤษฎีทางสัทวิทยาในปัจจุบัน
AL 746 ADVANCED SEMANTIC ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 607)
Advanced theory and analysis of semantic units and their relationships, including current
developments in semantic theory.
AL 746 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607)
ทฤษฎีและการวิเคราะห์หน่วยความหมายและความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายขั้นสูง รวมถึง
พัฒนาการของทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ในปัจจุบัน
AL 748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS
3 (3-0-9) credits
(Pre: AL 720)
Advanced analysis of the structure of texts at all levels of hierarchy.
AL 748 สัมมนาการวิเคราะห์ตัวบท
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 720)
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทขั้นสูงในระดับขั้นต่าง ๆ ทุกระดับ
AL 750 SELECTED TOPICS IN LINGUISTICS
3 (3-0-9) credits
Readings and discussion of selected linguistic topic(s), for example, a series of special
topics by visiting lecturers, or deeper study into particular areas of interest.
AL 750 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การอ่านและการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หัวข้อพิเศษที่จัดสอนโดย
อาจารย์อาคันตุกะ หรือหัวข้อตามความสนใจที่มีเนื้อหาวิชาลงลึกมากขึ้น
AL 752 DIRECTED READING
3 (3-0-9) credits
Guided independent readings of a special linguistic topic.
AL 752 การอ่านตามกาหนด
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การอ่านอิสระที่มีการชี้แนะเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร์
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
AL 799 THESIS
12 (0-0-36) credits
A more comprehensive research study in the topics on linguistics in order to discover
and apply the new knowledge.
AL 799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ได้
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4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
AL 797 INDEPENDENT STUDY
6 (0-0-18) credits
Independent research work in topics, specialized issues or problems related to
linguistics in order to discover and apply new knowledge.
AL 797 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-18) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางภาษาศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบ
ความรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ได้
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา
รวมทั้งภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1. Asst. Prof. Dr. Thomas M. Tehan
ภาระการสอน
AL 605 Grammatical Analysis
AL 607 Semantics
AL 608 Sociolinguistics
AL 720 Text Analysis
AL 722 Linguistic Principles of Translation
AL 741 Anthropological Linguistics
AL 742 Language Survey
AL 748 Seminar on Text Analysis
AL 750 Selected Topics in Linguistics
AL 751 Current Issues in Linguistics
AL 752 Directed Reading
AL 753 Linguistic Applications
ผลงานทางวิชาการ
Tehan, T. (2017). Kriang clause structure: Active (dynamic) events. Proceedings of Payap
University Research Symposium 2017, (February 2017), 593-607.
Tehan, T. (2015). Storyline and Information in English Ballad Lord Randall. Payap
Journal, 26(2), (July – December 2015), 185-202.
ผลงานวิจัย
Tehan, T., & Markowski, L. (2017). An evaluation of Sô language vitality in
Thailand. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 10(1), 45-66.
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2. ผศ.ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
ภาระการสอน
AL 603 Phonological Analysis
AL 608 Sociolinguistics
AL 704 Field Methods in Linguistics
AL 710 Historical and Comparative Linguistics
AL 715 Seminar on Mainland Southeast Asian Language Typology
AL 730 Lexicography
AL 740 Phonetics for Field Linguistics
AL 750 Selected Topics in Linguistics
AL 751 Current Issues in Linguistics
AL 752 Directed Reading
AL 753 Linguistic Applications
ผลงานทางวิชาการ
Akharawatthanakun, P. (2014). Some linguistic characteristics of Khün: A hypothesis on
language mixture. Journal of Letters, 43(2), (January – June, 2014), 105-171. (in
Thai)
Akharawatthanakun, P. (2013). Lexical loss in progress: A hypothesis on lexical change in
Tai dialects spoken in Nan province. MFU Connexion: Journal of Humanities and
Social Sciences, 2(1), (January, 2013), 31-106. (in Thai)
ผลงานวิจัย
Akharawatthanakun, P. (2012). Lexical and phonological variation and change in Tai
dialects spoken in Nan province. Research Report submitted to the Commission
on Higher Education and the Thailand Research Fund, (February, 2012), 1-1253.
(in Thai)
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3. Dr. Sigrid Lew
ภาระการสอน
AL 603 Phonological Analysis
AL 607 Semantics
AL 704 Field Methods in Linguistics
AL 710 Historical and Comparative Linguistics
AL 711 Endangered Language Documentation
AL 722 Linguistic Principles of Translation
AL 725 Seminar on Translation and Communication
AL 740 Phonetics for Field Linguistics
AL 744 Advanced Phonological Analysis
AL 750 Selected Topics in Linguistics
AL 751 Currents Issues in Linguistics
AL 752 Directed Reading
AL 753 Linguistic Applications
ผลงานทางวิชาการ
Ikeda, E. & Lew, S. (2016). The case for alveolar fricative rhotics with evidence from
Nusu. Linguistics of the Tibeto-Burman Area, 40(1), (November 2016), 1-37.
Ikeda, E. and Lew, S. (2015). Fricative rhotics in Nusu. Proceedings of the 18th
International Congress of Phonetic Sciences, (August 10–14, 2015), 10-14.
Lew, S. (2014). A linguistic analysis of the Lao writing system and its suitability or
minority language orthographies. Writing Systems Research, 6(1), (November
2014), 25-40.
Tebow, T. C., & Lew, S. (2013). A phonological description of Western Bru, Sakon
Nakhorn, Thailand. Mon-Khmer Studies Journal, 42, 127-139.
ผลงานวิจัย
Lew, S., & Gruber, J. F. (2016). An acoustic analysis of Louma Oeshi phonation.
Proceedings of the Linguistic Society of America 1, Article 33, 1-14.
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ภาคผนวก ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก จ
รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมี
ให้บริการ
รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของสานักหอสมุดมีให้บริการ

ชื่อห้องสมุด

สถิติจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จานวน
จานวน
จานวนหนังสือ
จานวนวารสาร
วารสาร
หนังสือพิมพ์
ปัจจุบัน (เล่ม)
เย็บเล่ม (เล่ม)
(ชื่อเรื่อง)
(ชื่อเรื่อง)
ไทย
อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ

สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย 197,964 80,118 287
พายัพ
รวม

197,964 80,118 287

จานวนโสตทัศนวัสดุ
(ชื่อเรื่อง)
CD, DVD

132

5,137 3,074

8

3

1,565

132

5,137 3,074

8

3

1,565

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2. รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดมีให้บริการ
ลาดับที่
ชื่อฐานข้อมูล
1
Academic Search Complete

2

CINAHL Plus with Full Text

3

Computers & Applied Sciences
Complete

ขอบเขตของเนือ้ หา
ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าและ
ครอบคลุม โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ
ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า
6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้
บริการดัชนี และสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการ
และสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะ
เรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหา
แบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็น
ชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้)
มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สบื ค้นได้สาหรับวารสารมากกว่า
1,300 รายการด้วย
เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวช
ศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา มีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 750
รายการ เป็นเครื่องมือการวิจัยที่นา่ เชื่อถือสาหรับงานเขียนด้าน
การพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และ
แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่า
2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของ
วารสารมากกว่า 950 ฉบับ
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ลาดับที่
ชื่อฐานข้อมูล
4
Education Research Complete

5

ScienceDirect

6

Business Source Complete

7

Communication & Mass Media
Complete

8

MEDLINE Complete

9

Hospitality & Tourism

10

Regional Business News

ขอบเขตของเนือ้ หา
เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสาหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกีย่ วกับการศึกษาในทุกระดับ
ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความ
ชานาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุ
ภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research
Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า
2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ
และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500
รายการ
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของสานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย วารสาร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสาตร์การแพทย์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
ปี ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน โดยสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ
บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health Science
ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวม
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สาคัญที่สุด
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถ
สืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ
ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ให้สารสนเทศข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปวารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ
เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมทีส่ ุดในโลก
โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่งจัดทา
ดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจานวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้น
จนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดทาดัชนีไว้ในMEDLINE และ
เป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใด ๆ
จาก Academic Search Health Source หรือ Biomedical
Reference Collection
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกีย่ วข้องใน
สาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง
828,000 รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสาร
ฉบับเต็มจากสานักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงาน
จากบริษัทจากประเทศต่าง ๆ และหนังสือ
ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์
ธุรกิจประจาภูมภิ าค Regional Business News กว่า 80 ชื่อ
ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา
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ลาดับที่
11 PubMed

ชื่อฐานข้อมูล

12

Matichonelibrary

13

Questia

14

Everynote.com

15

Thai Farmers Research Center

16

ThaiLIS Digital Collection

17

Journal Link

18

ฐานข้อมูลระบบสืบค้นคาพิพากษาและ
คาสั่งคาร้องศาลฎีกา

19

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

ขอบเขตของเนือ้ หา
เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the
National Center for Biotechnology Information (NCBI),
ที่ the U.S. National Library of Medicine (NLM) ภายใต้
the National Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูลทาง
บรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารตัวเต็มของบทความใน
วารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มีเนื้อหา
ครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมูล
จากฐานข้อมูล Medline ทางการแพทย์โดยเฉพาะและบทความ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจาก Medline
นอกจากนี้ ยังให้บริการ website และ link ไปยังแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย
ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์
รายงาน หรือข้อเขียนอื่น ๆ เกีย่ วข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท
จากหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์
กว่า 20 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล
ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ Port
สาหรับนักดนตรี วง Orchestra
เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ
TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
ทั่วประเทศ
เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
แหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสาร
ภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว
จัดทาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา
สาหรับสืบค้นคาพิพากษา คาสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหาได้
จากชื่อคดีความ หมายเลขคาพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้ง
ฉบับย่อและฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลสาหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง
กรม รวมถึงประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ
และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น
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ภาคผนวก ฉ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550
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คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 410/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
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ภาคผนวก ซ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00–11.00 น. ณ ห้องประชุม PC118/1
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา เศวตมาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.
3.
4.
5.
6.

ประธาน
คณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
Assistant Professor Dr. Thomas M.
อาจารย์ประจาสาขาวิชา กรรมการ
Tehan
ภาษาศาสตร์
Ajarn Dr. Sigrid Lew
อาจารย์ประจาสาขาวิชา กรรมการ
ภาษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณรัตน์
อาจารย์ประจาสาขาวิชา กรรมการและ
อัครวัฒนากุล
ภาษาศาสตร์
เลขานุการ
Ajarn Carlos M. Benitez-Torres
รักษาการหัวหน้า
ผู้สังเกตการณ์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะที่
สังกัดสาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้มีโอกาสอ่านและ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงทั้งฉบับร่างและฉบับที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรฯ ได้เห็นชอบ
ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เสนอการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 หน้า 4 ข้อ 9 ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:
- ในรายชื่อลาดับที่ 1 คอลัมน์ที่ 6 “สาขาวิชา” ให้แก้ไข “minor” เป็น “Minor”
- เติมชื่อ Dr. Christopher P. Wilde และข้อมูลเกี่ยวกับ Dr. Christopher P. Wilde
เป็นลาดับที่ 4 ในตาราง
1.2 หน้า 5 ตารางต่อจากหน้า 4: เติมหัวตาราง (repeat header row)
1.3 หน้า 5 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
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1.3.1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- เติมข้อความให้เห็นชัดเจนว่า จุดเน้นของหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาศาสตร์จะมี
ความเชื่อมโยงอย่างไรกับการที่คนในชุมชนชาติพันธุ์ถูกจากัดด้านการประกอบอาชีพ
และโอกาสต่าง ๆ ในการทางาน
- ในย่อหน้าที่ 2 อาจเติมข้อความให้เห็นว่า นอกจากการช่วยให้ชุมชนเป้าหมายเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาต่าง ๆ แล้ว ควรเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป (ไม่ใช่เฉพาะชุมชน
เป้าหมาย) ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลด้วย (หมายเหตุ: การปรับแก้ไขส่วนนี้ให้ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของทางสาขาวิชาฯ ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ทางสาขาวิชาฯ ต้องการ
หรือไม่)
1.3.2 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
- เติมข้อความให้ชัดเจนและเชื่อมโยงให้เห็นจุดเน้นของหลักสูตรฯ และสถานการณ์
หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
2. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
- หน้า 7 ข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: บรรทัดที่ 6–14 ด้านล่างนี้
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
5. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทา
วิจัย การพรรณนาเกี่ยวกับภาษา และการจัดระบบเอกสารข้อมูลภาษา
6. มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาและการ
วิเคราะห์ภาษา
7. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแปล การตรวจสอบงานแปล และสามารถ
นาไปปรับใช้เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
8. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดก ให้
สามารถปรับปรุง และพัฒนาภาษาของตนเองภายใต้บริบทของภาษาประจาชาติ
หากเป็นไปได้ควรนาข้อความที่ซ้ากันในข้อ 1–4 มาเขียนรวมไว้ในบรรทัดที่ 6
ตัวอย่างเช่น
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ คือ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ด้านการประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทาวิจัย การพรรณนาเกี่ยวกับภาษา
และการจัดระบบเอกสารข้อมูลภาษา
2. ด้านระเบียบวิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ภาษา
3. ด้านการแปล การตรวจสอบงานแปล และสามารถนาไปปรับใช้เพื่อการสื่อสารที่
ถูกต้อง
4. ด้านการช่วยเหลือชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดก ให้สามารถปรับปรุง และพัฒนาภาษา
ของตนเองภายใต้บริบทของภาษาประจาชาติ
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(หมายเหตุ: หากข้อความในบรรทัดที่ 6 เป็นรูปแบบที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยน)
3. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
- หน้า 17 ตารางในข้อ 3.1.4.2 แผน ข: ชั้นปีที่ 2 คอลัมน์ที่ 4 “ภาคการเรียนที่ 2” แก้ไข
“Electives” เป็น “ELECTIVES” และ “Independent Study” เป็น “INDEPENDENT
STUDY”
- หน้า 18 ข้อ 3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์: ในตารางรายชื่อและข้อมูล
เกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เติมชื่อ Dr. Christopher P. Wilde และข้อมูลเกี่ยวกับ
Dr. Christopher P. Wilde เป็นลาดับที่ 4
4. หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
- หน้า 30 ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด): ในตารางแสดง
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน และระดับการเรียน ให้ตรวจสอบว่า ระดับคะแนน
4.0 3.0 2.0 และ 1.0 จาเป็นต้องมี .0 กากับด้วยหรือไม่
(หมายเหตุ: หากการระบุตัวเลขดังกล่าวเป็นรูปแบบที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยน)
5. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
- หน้า 37 หัวข้อ “การดูแลนักศึกษาวิทยานิพนธ์”: ในย่อหน้าที่ 3 มีข้อความดังนี้
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่กากับดูแลให้ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University Symposium)”
ควรเติมข้อความท้ายย่อหน้าดังกล่าวให้เห็นว่า นอกจากการนาเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University Symposium) แล้ว นักศึกษาสามารถไป
นาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการที่อื่น ๆ ก็ได้
- หน้า 39 หัวข้อ “การประเมินผู้เรียน”: ในย่อหน้าที่ 3 ข้อความสุดท้ายในบรรทัดที่ 6 ให้เติม
ข้อความ “ของสาขาวิชาภาษาศาสตร์” ท้ายข้อความ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” เป็น
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาศาสตร์”
- หน้า 40 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators): ในตารางแสดง
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดัชนีข้อ 13 มีข้อความ “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษา
ในเอเชียที่ยังไม่ค่อยมีการศึกษาวิจัยมากนัก” ให้ปรับข้อความให้เป็นภาษาทางการมากขึ้น ดังนี้
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“ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ในหลักสูตรทั้งหมด เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาในเอเชียที่มีคนศึกษาค่อนข้างน้อย”
6. รายการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
- หน้า 45, 49, 50: ในคอลัมน์สุดท้าย “เหตุผลประกอบ” ทุกที่ที่มีการยกเลิกรายวิชาและใช้คา
ภาษาอังกฤษว่า “Deleted” ให้เปลี่ยนเป็น “Cancelled”
- หน้า 53: ในคอลัมน์สุดท้าย “เหตุผลประกอบ” ในรายวิชา AL733 ให้แก้ไขคาภาษาอังกฤษจาก
“Corrected”เป็น “Adjusted”
7. ภาคผนวก ค
- หน้า 66 ข้อ 3: ชื่อ “Ajarn Dr. Sigrid Lew” ตัดคาว่า “Ajarn” หน้า “Dr.” ออกเพราะไม่ใช่
ระบบของภาษาอังกฤษ
- หน้า 67: เพิ่มชื่อและข้อมูลของ Dr. Christopher Wilde
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ผศ. ดร. พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล)
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาศาสตร์
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

99
สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr.Thomas M. Tehan
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